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Betreft: NOTULEN SCHUTTERS JAARVERGADERING 

Datum: Dinsdagavond, 21 januari 2020 

Locatie: Bij het gilde Sint Antonius Abt in Nuland in hun gildehuis ’t Gulden Schot’. Adres: 

IJzerkampen 22, (achter jeugdgebouw De Hazenkamp) 5391 AJ Nuland. Telefonisch be-

reikbaar onder nummer 06 23 38 50 94 

 

Referentie nr.: 20190123, notulen schuttersjaarvergadering, 210120 Status: definitief 

 

  Totaal 32 Gildebroeders en -zusters van 12 gilden; 

1302, 1303, 1304, 1310, 1325, 1326, 1331, 1333, 1334, 1335, 1341, 1342. Dit inclusief 6 

commissieleden en 5 leden van de Kringoverheid. 

  De gilden Sint Joris uit Berlicum (1328) en Sint Martinus-Sint Antonius uit Lexmond 

(1345) hebben zich afgemeld. Verder de commissieleden; Ad Kools, Bert van de Wiel en 

Jan van IJzendoorn 

   

 1. De voorzitter opent de vergadering met de ‘Christelijke groet’. Koffie en thee wordt aan-

geboden door de gastheer, Sint Antonius Abt, Nuland. Hiervoor uiteraard hartelijk dank! 

Verder maakt hij gewag van diverse akkefietjes tijdens de laatste Kringgildedag in 

Nieuwkuijk, die volgens ons - als commissie - beslist niet door ‘de beugel’ kunnen. Hier-

over is inmiddels intensief contact met de Kringoverheid geweest.  

   

 2. Op de vraag naar mogelijke extra punten voor de agenda, komt geen reactie. Er is inmid-

dels een presentielijst rondgedeeld om te tekenen. 

   

 3. De notulen van de laatste vergadering – 12 februari 2019 – worden doorgenomen met de 

vraag: heeft er nog iemand iets aan te merken op pag. 1, pag. 2, pag. 3, pag. 4? Er blijken 

een tweetal opmerkingen te zijn. Het aantal aanwezige gilden is niet 10 maar bij controle 

moet dit 14 zijn, waarvan acte. Verder wordt gevraagd om meer duidelijheid m.b.t. het 

handboog- en kruisboog- schieten. Gaarne e.e.a. aanpassen t.b.v. het handboek en ook 

nieuwe tekeningen s.v.p.. Hiermee kunnen de notulen voor accoord worden getekend. 

   

 4. Doornemen van de actielijst. Diverse punten worden als GEREED beschouwd. Hierbij 

wordt ook door een enkeling ingegaan op een paar punten; is hier al een antwoord? Reac-

tie is neen, is nog in onderzoek of wachten nog op een antwoord. 

   

 5. Ingekomen en uitgaande stukken. Uiteraard is er mailverkeer geweest en intensief contact 

met de Kringoverheid, maar geen zaken die in deze rubriek thuishoren. 

   

 6. Daar er in het afgelopen jaar wederom een tweetal gildeleden zich hebben afgemeld als 

lid van de KCS, wordt de vergadering gevraagd of er zich nog nieuwe kandidaten willen 

aanmelden. 

Helaas hebben zich voor deze vergadering geen andere gildeleden aangemeld. Wij 

zoeken nog steeds twee leden voor de sectie handboog -wip, een lid voor de sectie 

kruisboog -wip en een lid voor de sectie geweer! Weet iemand wie deze posten zou 

kunnen invullen? 
Bij de herkiesbaarheid gaat het dit jaar om de volgende leden: Silvia Verhoeven-Brands, sectie 

geweer – Bob van Brunschot, sectie handboog -doel – en Rob Weijtmans, sectie Kruisboog -wip. 

Deze drie leden zijn wel herkiesbaar! Aan de vergadering de vraag of zij hiermee kunnen 

instemmen? Dit wordt met applaus bevestgd! Waarvoor dank! 
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 7. Het jaarverslag 2019 wordt voorgelezen. Niemand heeft nog aanvullingen en/of opmer-

kingen te plaatsen. 

   

 8. Met betrekking tot het zes kringen toernooi jeugd handboogschieten op 31 maart 2019; dit 

toernooi heeft inmiddels van de NBFS een eigen status ontvangen en zal verder bekend 

staan onder de naam: NBFS Jeugd Handboogschieten Dit jaar vindt dit toernooi plaats bij 

Sint Joris in Udenhout op zondag, 12 juni 2020. Er zal ditmaal ook deelgenomen kunnen 

worden aan een Kruisboogwedstrijd. 

   

 9. Het NBFS Kampioenschap Kruisboog –wip van het afgelopen jaar is reeds in het 

jaarverslag aan de orde geweest. Martien van de Loo geeft aan dat het materiaal te wensen 

overliet. De vogels waren te groot om alles uit te kampen, men koos er nu voor om de 

schutters uit de vertrouwde schiethouding te halen als moeilijkheidsgraad. Rob Weijtmans 

heeft uitleg gegeven waarom men hiervoor gekozen heeft (is een vast gegeven in deze 

kring). Dit jaar zal dit Kampioenschap gehouden worden op 5 april 2020 en wel bij het 

gilde Sint Agatha in Boekel!  

   

 10. Onze Kringgildedag in Nieuwkuijk bij Sint Joris van Onsenoord en Nieuwkuijk. Bij het 

handboog -doel ging het mis met de opkomst – zeer matig. Bij het kruisboog -doel liet 

iedereen – de Oude Schuts uit ’s Hertogenbosch en de schutters uit Kaatsheuvel – het 

afweten, zonder afmelding. Resultaat: veel werk vooraf gedaan, maar het geheel onbenut! 

Kruisboog -wip kende een mooie, leuke en complete wedstrijd. Handboog -wip kende 

ook een goed verlopen wedstrijd. Het geweerschieten is als wedstrijd goed verlopen. Ko-

ning- Keizer- en Jeugdkoning/prins schieten werd tegelijk afgewerkt. Heel plezierig! Ook 

bij de andere onderdelen verliep alles goed, het duurde alleen wat lang. 

   

 11. Het NBFS Kampioenschap Geweer werd het afgelopen jaar gehouden op zondag, 1 

september, bij Sint Antonius – Sint Sebastiaan in Udenhout. Mooi weer was debet aan een 

goed en vooral plezierig Kampioenschap. Het kende helaas ook één minpuntje. Helaas 

moest de Jeud ervaren dat de wedstrijd om het Koningschap wel héél snel was gestreden. 

Er viel dus weinig te schieten. Wat jammer! 

Verder moet gezegd zijn dat het heel veel moeite kostte om vóóraf enige informatie te 

krijgen over mogelijke deelname. Door vele gilden werd überhaupt niet gereageerd! Toch 

was de organisatie tevreden over de uiteindelijke opkomst. 108 Schutters namen deel aan 

het geheel, waaronder 22 Koningen, 9 Keizers en 8 Jeugdkoningen. In dit jaar zal het 

Kampioenschap gehouden worden bij het gilde Sint Antonius Abt in Terheijden op 

zondag, 6 september 2020. 

   

 12. Leeftijd 60+ veranderen in 70+ (met ingang van 1 januari 2021). Het onderdeel 

Kampioenschieten geweer wordt verdeeld in drie groepen. Jeugdkampioen (t/m 15 jaar), 

Kampioen (16 t/m 59 jaar) en 60+ kampioen (60 jaar en ouder). LET OP: ierdeen is 

verplicht om in de juiste leeftijdscategorie deel te nemen. Daarnaast mag iedereen 

deelnemen aan de persooneelswedstrijden opgelegd en vrije hand. De jeugd mag ook 

deelnemen aan vrije handschieten wanneer zij daar bekwaam voor zijn, dit wordt ter 

plekke beoordeeld. Er is wel een minimumleeftijd voor deelname aan het 

Jeugdkoningschieten. Dit is 8 jaar! 

   

 

 

13. Een punt is er vergeten, de voorstellen van het gilde Sint Antonius Abt m.b.t. de 

Kringgildedag op 31 mei 2020: eenieder ontvangt een layout van het benodigde terrein; 
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20200121-01 

een redelijk compact geheel. Wij ontvangen iedereen vanaf 08.00 uur, om 09.00 uur de 

eucharistieviering, 11.00 uur erewijn en om 12.15 vertrek optocht, deze bedraagt circa 

1.400 meter. 

Rondvraag: 

Gerry van der Schoot: namens de Kringoverheid, dank aan de KCS voor onze 

samenwerking! 

Will van Spaandonk: Kan ons gilde meeschieten tijdens de komende Kringgildedag? 

Reactie: de vraag wordt doorgeschoven naar de Kringoverheid. Zij neemt contact op met 

het gilde uit Enschot-Heukelom. 

Bob van Brunschot: de federatieve handboogcommssie heeft de jeugdleeftijd verhoogd 

tot en met 17 jaar i.p.v. 15 jaar om hiermee eenieder in te sluiten die volgens de huidige 

wetten niet tot de volwassenen gerekend worden. Hoe denken de andere disciplines over 

deze ‘move’? 

   

 14. I.v.m. het niet bekend zijn van een Kringgildedag in 2021 zal de volgende 

schuttersjaarvergadering worden gehouden op dinsdag 19 januari 2021 bij het gilde Sint 

Antonius Abt te Nuland. 

   

 15. Deze vergadering wordt circa 21.20 uur besloten met de ‘Christelijke groet’ en met dank 

voor ieders inbreng! 

   

   

   

   

   

  Getekend: Nuland, 10 januari 2021 

   

   

   

   

   

  F. Vriens, voorzitter                                          A.Wehmeijer, secretaris 
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ACTIE-

LIJST 
 

Nummer 

 

 

Omschrijving 

 

 

Actiehouder 

 

 

Planning 

20160216-02 Werving nieuwe KCS leden Allen Aanhouden 

20160216-04 Afhankelijk van inschrijvingen, meerdere doel t.b.v. handboog 

-doel 

Sectie handboog 

-doel 

Gereed 

20170117-03 In de fed. sch. comm.: opzet NBFS Kamp. Geweer als Kruis-

boog -wip 

FV Gereed 

20170117-04 Koning- en Keizersch. Bij NBFS Kamp. FV Gereed 

20170117-05 Winnaars Korpsprijs geen Viertalprijs bij NBFS Kamp. / Gil-

dedagen 

FV Zie punt -03 

Gereed 

20180123-01 Winnaar korpsschieten kan geen aanspraak maken op een 

eventuele eerste prijs viertalschieten 

 Zie punt -03 

Gereed 

20180123-02 Jeugd dient mee te kunnen schieten op het onderdeel kruisboog 

–wip in een viertal. 

Jan van IJzendoorn neemt e.e.a. mee naar de federatieve com-

missie boogschieten. 

JvIJ In NBFS 

reglement 

nieuwe 

regel 

Accoord! 

Dus gereed 

20190212-01 up to date melding van de regels m.b.t. hand- en 

kruisboog schieten 

AW, BvdW, JvIJ Aanhouden 

20200121-01 Deelname St. Joris en St. Sebastiaan aan 

schietwedstrijden op de Kringgildedag 

Doorverwezen 

aan Kringover-

heid 
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