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Dagelijks bestuur van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden

Voorzitter (in functie benoemd) J.M.J. Verbeeten  
Sinds: 27-09-2005 (Sint-Antoniusgilde, Sint Anthonis)
Secretaris (in functie benoemd) J.H.M.M. Maas
Sinds: 13-10-2018 (Sint-Catharinagilde Den Dungen))
Penningmeester(in functie benoemd) M.J.W. Pijnenburg.
Sinds:11-11-2014 (Sint Ant.-St.Sebastiaan Udenhout)
1e afg. Kring Land van Cuijk K.W.Th. van Soest
Sinds: 01-02-2013 (Kringvoorzitter)
1e afg. Kring Kempenland F.M.W. Crooijmans sinds 04-06-2012
Sinds: 16-04-2019 R.T.R.W. van Hooff  (Kringvoorzitter)
1e afg. Kring Maasland J. Swinkels
Sinds: 13-11-2015 (Kringvoorzitter)
1e afg. Kring Kw. Van Oirschot A. van der Staak
Sinds: 01-05-2014 (Kringvoorzitter)
1e afg. Kring Peelland H.C.J. de Hair
Sinds: 01-03-2013 (Kringvoorzitter)
1e afg. Kr. Baronie en Markiezaat H.E.J. Hoppenbrouwers 
Sinds: 19-07-1998 (Vice-voorzitter/ Kringvoorzitter)

Kring afgevaardigden in de Algemene Vergadering:
Maximaal 5 afgevaardigden per gildekring, waarbij de eerste afgevaardigde de kringvoorzitter is. 

Vergaderingen NBFS in 2019
Dinsdag 29 januari Dagelijkse Bestuur 20.00 uur
Zaterdag 09 februari Inter-Federatief Overleg 10.00 uur
Maandag 18 februari NBFS toekomst 20.00 uur
Dinsdag 19 maart Algemeen Bestuur 20.00 uur 
Donderdag 21 maart NBFS toekomst 20.00 uur
Dinsdag 16 april Algemene Ledenvergadering 20.00 uur 
26 en 27 april Vergadering Europese Gemeenschap 

Schuttersgilden Krakau Polen
Donderdag 09 mei werkgroep organisatie 20.00 uur
Dinsdag 23 mei NBFS toekomst 20.00 uur
Woensdag 19 juni werkgroep communicatie 20.00 uur
Dinsdag 02 juli Algemeen Bestuur 20.00 uur 
Woensdag 03 juli Hoofdliedendag 19.00 uur
Dinsdag 16 juli werkgroep communicatie 20.00 uur
Dinsdag 23 juli werkgroep organisatie 20.00 uur
Woensdag 24 juli Projectgroep erfgoed immaterieel 19.00 uur
Dinsdag 13 augustus NBFS toekomst 20.00 uur
16 en 17 augustus Vergadering Europese Gemeenschap 

Schuttersgilden Monschau Duitsland
Dinsdag 03 september Hoofdliedendag 19.00 uur
Dinsdag 03 september Dagelijks Bestuur 20.00 uur 
Dinsdag 10 september werkgroep organisatie 20.00 uur
Dinsdag 17 september Gildetrom/NBFS 14,00 uur 
Dinsdag 01 oktober Algemeen Bestuur 20.00 uur 
Zaterdag 12 oktober hoofdliedendag provinciehuis
Dinsdag 15 oktober NBFS toekomst 20.00 uur
Dinsdag 29 oktober Algemene Ledenvergadering 20.00 uur
Zaterdag 02 november Inter-Federatief Overleg 10.00 uur
Dinsdag 05 november werkgroep organisatie 20.00 uur
Dinsdag 26 november werkgroep communicatie 20.00 uur
Dinsdag 10 december Algemeen Bestuur 20.00 uur
Dinsdag 17 december NBFS toekomst 20.00 uur
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NBFS-toernooien en kringdagen

28 april
NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip 
door Sint-Dionysiusgilde Heyen in Kring Land van Cuijk (1116)
19 mei
Vrij gildefeest 
Sint Sebastiaan Westelbeers en Sint Joris Middelbeers
02 juni
Gildedag Kring Kempenland 
Heilig Kruisgilde Gerwen
30 juni
Gildedag Kring Maasland 
Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk
01 september
NBFS toernooi geweerschieten 
Sint Antonius Sint Sebastiaangilde uit Udenhout van Kring Maasland
08 september
Gildedag Kring Peelland 
Sint Hubertusgilde Liessel
15 september
NBFS toernooi Vendelen Trommen Bazuinblazen Standaardrijden
Gilde Sint Sebastiaan, Lage Mierde

Vaststaande jaarlijkse NBFS-toernooien:
- Boogschieten op wip : zondag in de maand april (m.u.v. vierde zondag). 
- Vendelen,Trommen,Bazuinblazen,Standaardrijden:3e zondag in september. 
- Geweerschieten: 1e zondag in september.

Federatiesjerpen:
Gedragen door de voorzitter, secretaris, penningmeester en leden van het Dagelijks Bestuur. 
Ingezegend door Bisschop Mgr. Drs. A.L.M. Hurkmans op 8 oktober 2010.
De sjerp symboliseert de kleuren van de federatievlag en de kleur van St. Joris, de patroonheilige 
van de federatie, worden verbonden door zes gouden ringen voorstellende de zes kringen binnen 
de federatie. Zij hebben een (ver)bindend karakter. Aan de rand van de sjerp gouden streepjes. 
Respectievelijk 1-9-3-5 stuks voorstellende; het jaar van oprichting van de federatie. Onder aan de
sjerp 3 embrasses, symboliserend "Voor God, Koning en Vaderland".

Federatieve commissies

Federatiecommissie jeugd:
Voorzitter : O. Verstappen
Secretaris : M. Verbruggen
Land van Cuijk : G.T.M. Janssen
Kempenland : J.J. Bax (penningmeester)
Maasland : J. Bierens.
Kwartier van Oirschot :  E. van Puijenbroek.

Federatiecommissie schieten
Algemeen voorzitter : M.M.J. Pijnenburg Land van Cuijk

Sectie geweerschieten:
Voorzitter : M.F.L. Vriens Maasland
Secretaris : Silvia Verhoeven-Brands Maasland
Land van Cuijk : H. Jans (kringcie)

: P. Martens (kringcie)
: F. Siroen (kringcie)

Kempenland : J.W.G.J. Evers (kringcie)
Maasland : A. Wehmeijer

: vacant
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Kwartier van Oirschot : G. van de Ven (kringcie)
: B. van den Berk (kringcie)

Peelland : G. van Ganzewinkel (kringcie)
: J.H.M. Rovers (vz. kringcie)

Baronie en Markiezaat : vacant

Sectie boogschieten op doel:
Voorzitter : F. Claassen (kringcie kbd KvO)
Secretaris : B van Brunschot
Land van Cuijk : vacant
Kempenland : R. Smetsers (kringcie hbd)
Maasland : Sjef van Moll
Kw.v. Oirschot : M.W.M. van Heerebeek ( kringcie hbd)

: C.W. Daas (kringcie hbd)
: W. van Dijk (kringcie kbd)

Peelland : P. van Otterdijk (kringcie kbd)
Baronie en Markiezaat : Th. Bos (kringcie kbd)

Sectie boogschieten op wip:
Voorzitter : M.M.J. Pijnenburg (vz cie kbw L v. Cuijk)
Secretaris : A. van Dijck (secr cie kbw Kempenland)   
Land van Cuijk : zie voorzitter

: vacant (kringcie kbw)
Kempenland : G. Heesterbeek (kringcie kbw)

: J. Maas (kringcie kbw)
: A. van Dijck (zie secretaris)

Maasland : Bert van de Wiel (kringcie kbw)
: Jan van IJzendoorn

Kwartier van Oirschot : J. Plasmans (kringcie hbw)
: M. van Loon (kringcie kbw)
: C. Seegers (kringcie kbw)

Peelland : P. van Otterdijk (kringcie kbw)
: J Vlemmix

Baronie en Markiezaat : vacature
: W. Hendrickx (kringcie kbw)

Federatiecommissie standaardrijden:
Voorzitter : A. van Duijnhoven (vz. kringcie LvC)
Secretaris : J. Steenhuis (secr kringcie Peelland) 
Land van Cuijk : M.J.C Rutten (secr. kringcie)

: L. Willems (kringcie)
Kempenland : M.W.A.M. Winters (vz. kringcie) 

: J.J. Antonis (secr. kringcie)
Maasland : A. Smits (vz. kringcie)

: G. Moonen  kringcie)
Kw. v. Oirschot : M. van Disseldorp (vz. kringcie)

: J. Valckx (kringcie)
Peelland : J.D.W. Konings (kringcie)

: J.M.H. Steenhuis (secr. kringcie)
Baronie en Markiezaat : J. Baselier (vz. kringcie)

: C. Michielsen (secr. kringcie)
Binnen de NBFS zijn er 65 gilden met een standaardrijder
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Federatie commissie Studie Archief Tentoonstellingen 
Voorzitter : N. v.d. Ven  (Hfd.dag/congres) 
Vice-voorzitter : F. van Loon  (taak: landjuweel) (kringcie MAA)
Secretaris : Mevr. M. v.d. Laak-Verschuren (MAA)
Land van Cuijk : vacature (vz. kringcie)

: M.W.J. Bardoel (kringcie)
: vacature

Kempenland : P. v.d. Laar (kringcie)
: L. van Heertum (kringcie)
: vacant

Maasland : F. van Loon (kringcie)
: T van der Avoort    (kringcie)
: J.P.A. Pennings (kringcie)
  (taak : archief opschonen)

Kw. v Oirschot : Jan Daniëls (kringcie)
: E. van Puijenbroek (vz kringcie)
: A. Hoozemans (secr. kringcie)

Peelland : vacature
: J.G.H. van Bree (taak: Landjuweel) (kringcie)
: vacant

Baronie en Markiezaat : vacant (secr. kringcie)
: J.H. Dekkers (kringcie)
: vacant

Federatiecommissie trommen en bazuinblazen
Voorzitter : G.T.M. Janssen (kringcie LvC)
Secretaris : Frank Smetsers (kringcie Maasland)
Secr(wedstrijd) : M.J.H. Vloet (kring LvC)
Ere-lid : G. van Beek (vm cie vz)
Land van Cuijk : vacant
Kempenland : M vd Berk (kringcie)
Maasland : H. Klerks (vz. kringcie)

: Dave Bijveld
Kw v Oirschot : Alex Gruijthuizen (kringcie)
Peelland : G.J. van Rixtel (vz. kringcie)

: D van de Laar
Baronie en Markiezaat : Wesley Hoefmans

Federatiecommissie vendelen
Voorzitter : J.H.W. van de Ven (vz. cie. Peelland)
Secretaris : L.J. Konings (lid cie. Maasland)
Land van Cuijk : C.W.H.M. Bonants (vz. kringcie)
Kempenland : H.P.J. Doensen (vz. kringcie)
Maasland : Marc Somers (vz. kringcie)
Kw. v Oirschot : H. van Nunen (vz. kringcie)
Peelland : Stefan Klerkx ( kringcie)
Baronie en Markiezaat : P.Bos (vz. kringcie)

Federatiecommissie website
Voorzitter : J.C. Schakenraad
Secretaris : vacant
Lid : Gerry van der Schoot (webmaster)
Website: : www.schuttersgilden.nl

Federatiecommissie organisatie Noordbrabantse federatiedag
J.H.M.M. Maas : Federatiebestuur   (voorzitter/secretariaat)
M.J.W. Pijnenburg : Federatiebestuur   (financiële aspecten)
N. v.d. Ven : Federatiecie. SAT (lezingen / markt)
L vd Staak : Federatiebestuur   (ceremonieel protocol)
Fr. Van Loon : Federatiecie. SAT
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Samenwerkende commissies en stichtingen 

Europees schutterstreffen:
Algemene coördinatie voor Nederlandse gilden en schutterijen:

G (Gerard) van Uem (secretaris EGS regio 3)
Coördinatie Brabantse opmars en plaatselijke ondersteuning voor de NBFS-gilden:

H.E.J. Hoppenbrouwers (federatiebestuur)
M.M.J. Pijnenburg

Organisatie eventuele Brabantse demonstraties:
Boogschieten op wip : M.M.J. Pijnenburg c.s. (vz sectie bw)
Boogschieten op doel : F. Claassen c.s. (vz sectie bd)
Vendelen : J.H.W. van de Ven c.s. (vz fed. cie)
Trommen en bazuinblazen: A. Matheeuwsen c.s. (vz fed.cie)

Het Europees schutterskoningschieten ter plaatse wordt geregeld door:
M.M.J. Pijnenburg (voorzitter wedstrijdcie EGS)

Dossierhouder circulaire wapens en munitie en het activiteitenbesluit
J. (Jos)Verbeeten  voorzitter NBFS

Interfederatief overleg Orgaan  NBFS / GFS / OLS / EGS

NOORDBRABANTSE FEDERATIE VAN SCHUTTERSGILDEN
J.M.J. Verbeeten : federatievoorzitter
J.H.M.M. Maas : federatiesecretaris
H.E.J. Hoppenbrouwers : federatiebestuur
M.M.J. Pijnenburg : vz. schietcie federatie
L van de Staak : federatiebestuur
M.J.W. Pijnenburg : federatiepenningmeester

GELDERSE FEDERATIE VAN SCHUTTERSGILDEN:
Wim Sanders : voorzitter
Maarten Hoekstra : secretaris: 
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OUD-LIMBURGSE SCHUTTERSFEDERATIE:
G. Koopmans   : voorzitter OLS
B. van Lierop : federatiesecretaris
L.P.M. Litjens : penningmeester EGS

SECRETARIS REGIO III EGS:    G. van Uem 

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters
Bondsbureau: Directie B.J.(Bas) van Wieringen
Voorzitter: H.J.G.M. (Eric-Jan) van Eggelen
Secretaris: J.W.G.J.(Jack) Evers
Penningmeester Steven Kok

Stichting beheer gildeattributen
Voorzitter: Frank van Loon
Leden: namens Kring Kempenland: Jan Schrurs

namens Kring Maasland: Miriam Pijnenburg-van Heeswijk
namens Kring Baronie en Markiezaat Jack Dekkers
namens Kring Land van Cuijk Cor Bonants
namens Kring Peelland Jan van Bree
namens Kring Kwartier van Oirschot Eduard van Puijenbroek.

Stichting Cultuurfonds Noord-Brabantse Gilden
Deze stichting is een voortzetting van de Stichting Vrienden van de Noord-Brabantse 
Schuttersgilden, die per 17-10-1992 is opgeheven. Het startkapitaal is afkomstig uit het zg. 
zilverfonds, gefourneerd door Jan Mes en gedeponeerd per 12-11-1992. Het cultuurfonds is 
ondergebracht in een stichting waarvan de statuten zijn verleden op 12-11-1992 te Goirle, met als 
statutaire vestigingsplaats ’s-Hertogenbosch.

Doelstellingen:Het bevorderen van het gildewezen in Noord-Brabant overeenkomstig de sfeer en de
geest van de oprichters; het verstrekken van aanvullende financiële steun kan uitsluitend 
betrekking hebben op bijzondere uitgaven, welke op geen enkele andere wijze kunnen worden 
gefinancierd. De steun dient uitsluitend ter aanmoediging van de zelfwerkzaamheid en kan bestaan
uit een schenking, een renteloze lening of een rente-PP dragende lening. Richtlijnen voor aanvrage 
en mogelijkheden van financiering te bevragen bij de secretaris/penningmeester.

Bestuur : Onafhankelijk voorzitter Mr. G.G.I.M. Speetjes (oud-burg. Oirschot)
Penningmeester : Peter.B. Mertens  
Lid namens NBFS : J.H.M.M. Maas
Secretaris : Drs. P. Thoben   
 : Mevr. Virginie Mes

Stichting De Gildetrom

Stichting De Gildetrom brengt een kwartaaltijdschrift ‘De Gildetrom’ uit
voor de ruim 200 schuttersgilden die zijn aangesloten bij de
gildekringen van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. 
De stichting heeft tot doel het uitgeven van een tijdschrift met
informatie in de breedst mogelijke zin over het gildewezen in het
algemeen en de Brabantse gilden in het bijzonder, o.a. in de vorm van
verantwoorde artikelen, nieuws en mededelingen. Ook activiteiten in
verband met aansluiting bij de Europese Gemeenschap van Historische
Schuttersgilden en Schutterijen worden onder de aandacht gebracht. 
Concessie is verleend door de Noord-Brabantse Federatie van
Schuttersgilden (NBFS).

Het bestuur van Stichting De Gildetrom benoemt minimaal vijf en ten
hoogste negen bestuursleden uit de voordrachten, gedaan door de
Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS) en de bij haar
aangesloten kringen. 
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W. Bischoff Voorzitter Vrije zetel
M.C.M. Janssen Secretaris/Vice-voorzitter/redactiezaken/toekomst Gildetrom Kring Peelland
T. van de Ven Penningmeester Kring Kempenland
W.E.H. Minnaert Abonnementen/Website/Toekomst gildetrom Kwartier van Oirschot

Archief Vacant
M. Omtzigt Werving abonnementen Kring Maasland
R.H.M. van Hal Kring Land van Cuijk

Vacature Kring Baronie-Markiezaat

De redactie staat onder leiding van een (of meerdere) door het bestuur te benoemen hoofd-
redacteur(en). Samen met de correspondenten van de Europese Gemeenschap van 
Schuttersgilden(EGS), de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS) en de door de 
betrokken kringbesturen voorgedragen redacteuren vormen zij de redactie. 

Hoofdredacteur G.(Gert) van Elderen
Corrector E.(Eline) Streek
Verslaggever J.(Jan) Meulemeesters
Kringredacteuren: Land van Cuijk H. Hamers-Heessen

Kempenland T. Steenbakkers
Maasland H. Verhoeven (waarnemend hoofdredacteur)
Kwartier van Oirschot G. van Elderen
Peelland S. van Heugten
Baronie en Markiezaat C. Martens

Correspondent  N.B.F.S./EGS J.H.M.M. Maas-van Dijk
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Europese Gemeenschap van historische schuttersgilden (EGS)

Vlaams : Europese gemeenschap der historische schuttersgilden
Frans : Communauté Européenne des gildes hirostique
Duits : Eurpoäische Gemeinschaft Historischer Schützen
Engels : European communnity of historic guilds
Latijn : Unio siciëtatum historicarumque Europeae.

Algemene afkorting:  E.G.S.
Zegeltekst: “S(ugullim) Regales sedis Aqvensis ad cavsas”

Zegel van de Koninklijke zetel van Aken.

OPRICHTING: 
De stichtingsakte is op 25-06-1955 verleden ten kantore notaris J. Lauwers te Eindhoven onder de 
naam “Internationaal Contact van Schuttersgilden, schutterijen en schutsbroederschappen”.
Comparanten: Jhr. Mr. R.A. van Rijckevorsel, voorzitter NBFS; J.H.J. Schroeders, secrertaris NBFS;
W.J.A. F. Reintjan van den Clooster, baron Sloet tot Everlo, voorzitter Gelderse Federatie van 
schuttersgilden; J.B. Verbesselt, opperhoofdman Hoge Gilderaad van Brabant. Het voorbereidende 
werk werd gedaan door Jos Schroeders, Mathieu van der Voort en Leo Beu(D).
De tussenbenaming :”Werkgemeenschap voor Europese Schutters-gilden” dateert uit 1971.
De statuten en huishoudelijk reglement zijn enige malen herzien. De voorlaatste herziening is 
goedgekeurd in de plenaire vergadering Van de EGS op 2 september 1994 te Medebach. De laatste
herziening Is goedgekeurd in de plenaire vergadering te Erkelenz op 28-08-1999.
De aangesloten landen dienen een afleiding hiervan te maken, in Overeenstemming met de 
landelijke wetgeving. 

EUROPESE GEBIEDSINDELING IN REGIO’S

Verenigingen-plenumstemmen

REGIO  I 1658 - 30
Duitsland ten noorden van de rivier Main
- Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften 1322 - 22
  Am Kreispark 22  D-51379  Leverkusen-Opladen
  Tel: 0049-217172150  fax: 0049-217112080
  E: BHDS@compuserve.com   www.bund-bruderschaften.de
  Bureaucheff (Geschäftsführer) Ralf Heinrichs
  Huis: Am Hommelshof 25  D-41352  Korschenbroich
  Huis: 0049-2161644696
  Hochmeister: Hubertus Prinz zu Sayn-Wittgenstein
  Selbach D-51519  Odenthal  tel: 0049-220278020
- Suerländer Schützenbund 335 - 7
- Historische Schützen Peine 11 - 1
- Oberbergischer Schützenbund 21 - 1
- Kreisschutzenbund Düren 56 - 2

REGIO  II
Landesverband der oberösterreichischen Prangerschützen 22 - 1

REGIO III 443 - 13
Nederland:
- Oud Limburgse Schuttersfederatie 175 - 4
- Federatie van Gelderse Schuttersgilden 66 - 2
- Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden 203 - 5

Groot-Brittanië (GB):  in ruste

Republiek Ierland (EI) 0 - 0

Zweden (S) - Det Broderlige Papagoye Gillit 1 - 1
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Noorwegen (N) 0 - 0

Finland (SU) 0 - 0

PLENAIRE VERGADERING:
Uit de regio’s kunnen personen worden afgevaardigd in de plenaire Vergadering. Het aantal 
afgevaardigden(geen bestuursleden zijnde) per federatie/bond wordt bepaald via een 
verdeelsleutel, gebaseerd op het aantal verenigingen in de betreffende federatie/bond in de regio.

    1 t/m   50 leden:  1 stem
  51 t/m 100 leden:  2 stemmen

101 t/m 150 leden:  3 stemmen151 t/m 200 leden:  4
stemmen
201 t/m 250 leden:  5 stemmen

AFGEVAARDIGDEN UIT REGIO 3 IN PLENUM EGS:
Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden max. 5
J.H.M.M. (Annie) Maas
J. Schrurs
J. Swinkels
L.L.B.M. van der Staak
M.J.W. Pijnenburg

Federatie Gelderse Schuttersgilden: max 2
W.J.M. Sanders (voorzitter FGS)

Oud-Limburgse Schuttersfederatie: max 3
G. Koopmans (president OLS)
B. van Lierop
M.J.M. Aengevaeren

REGIO IV 187 - 4
België (Belgisch Overlegorgaan Historische Schuttersgilden)
- Königlicher Schützenbund Malmedy & St. Vith.
- Ostbelgischer Stangenschützen Verband.
- Provinciaal Verbond Karabijnschuttersgilden limburg.
- Onafhankelijke Lommelse Schutterijen.
- Confederatie der historische Schuttersgilden.
- Hoofdschuttersgilden van Brabant.
- Convention francaise des Gildes historique de tir.
Frankrijk:convention francaise des Gildes historique de tir 7 - 1
Luxemburg 0 - 0
Spanje 0 - 0
Portugal 0 - 0
Italië 0 - 0
Griekenland 0 - 0

REGIO V (Oost-Europa)
Polen (PL)
Zjednoszenie Kurkowiych Bractow Strzeleckick R.P 95 - 2
Oekraïne                                                                                         0 -   0
Tjechië                                                                                            0  -  0
2e Grenadier Infanterie Regimant Alexander von Rusland    0 - 0
Hongarije 0 - 0
Slovenië 0 - 0
Finland 0 - 0

STEMMENVERDELING IN PLENUM:
2343  Verenigingen : 58 stemmen in plenum
    11  Bestuursleden : 11 stemmen in plenum
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Activiteiten Noordbrabantse Federatie Schuttergilden

De Federatie is een verbond van samenwerkende zelfstandige kringen van schuttersgilden, die 
haar belangrijkste bindend element vindt in de broederschap tussen de gildebroeders en 
gildezusters, welke broederschap van oudsher is gebaseerd op de Heilige Schrift in verbondenheid 
met de Rooms Katholieke Kerk en op welke broederschap elk gildelid persoonlijk aanspreekbaar 
dient te zijn.

Het doel is de schuttersgilden in stand te houden en in aanzien te doen toenemen. Tevens is het 
doel de geest en de tradities van de Brabantse schuttersgilden in hun volle omvang te bestendigen 
en het gildenwezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen en 
daardoor - in overeenstemming met de bedoelingen der oprichters en stichters van de 
schuttersgilden - in het belang van de schuttersgilden werkzaam te zijn onder handhaving en met 
behoud van het karakter, hetwelk zij vanaf hun oorsprong hebben gehad.

Naast de organisatie van gildedagen, toernooien en opluistering van evenementen wordt door de 
NBFS ook buiten Noord-Brabant tot in heel Europa contact onderhouden met organisaties van 
gildebroeders en gildezusters. 

26 en 27 april 2019 - EGS - Voorjaarsvergadering  Krakau Polen

In 1955 werd door vertegenwoordigers van federaties van Gilden uit Nederland, België en 
Duitsland een werkgroep gevormd om te komen tot de oprichting van een Bond van Historische 
Schuttersverenigingen. Al snel daarna werd deze werkgroep omgevormd tot “Europese 
Gemeenschap van Historische Schuttersgilden” (EGS). In 1975 vond in Aken het eerste Europees 
koningschieten plaats. Steeds meer landen sloten zich aan. Op de dag van vandaag zijn bijna 1 
miljoen schutters en hun gezinnen in ongeveer 2.800 broederschappen, gilden, schutterijen en 
verenigingen in de EGS verenigd. Schutters en gildebroeders en zusters uit Zweden, Nederland, 
België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Liechtenstein, Italië, Polen, Tsjechië en 
Kroatië vinden in de EGS hun Europese thuisbasis.

Het EGS heeft een bestuursorgaan,
bestaande uit een beschermheer,
voorzitter, vicevoorzitters, secretaris en
penningmeester. Daarnaast zijn alle
hierboven genoemde landen in 5 regio's
verdeeld, met ieder de eigen federaties en
naar rato de afgevaardigden. Er is binnen
het EGS een schietcommissie, een
aalmoezenier en een ridderorde. Deze orde
wil de band van de schutters met de kerk
versterken en bevorderen. Er is ook een
eigen gigantisch sociaal netwerk actief dat – gekoppeld aan elk Europees Schutterstreffen – sociale
projecten ondersteunt. Op de site van de EGS is hierover meer te lezen. 
Naast het Europees Schutterstreffen is er één keer per jaar een zitting van het Generaal Kapittel 
van de Orde en twee keer per jaar vindt een algemene vergadering van de EGS plaats. Vijf 
afgevaardigden van de NBFS en een groot aantal Noord-Brabantse gildebroeders en gildezusters 
namen ook deel aan deze voorjaarsvergadering van de EGS. 

Naast de vergadering waren er ook uitstapjes geregeld, o.a. de bezichtiging van de stad Krakau, 
een bezoek aan het gildemuseum, een Poolse avond en bezichtiging van de zoutmijn. 
De vergadering vond plaats in het gemeentehuis van Krakau. Een indrukwekkende stoet van 
gildebroeders en gildezusters uit heel Europa bezochten de H. Mis in de Mariakerk. 
Europees koning Leo Niessen en zijn koningin Irma namens aan alle activiteiten deel. De EGS, deze
grote groep van gildes, zijn een voorbeeld voor Europa, zoekend naar eenheid. Zoals de Europese 
koning op facebook vertelt "een reden te meer om straks bij de Europese verkiezingen alle 
stemmen te laten gelden tegen een verdeeldheid van Europa. Samen zijn we sterk en kunnen de 
gezamenlijke problemen best aan. Zoals de spreuk van het Europese ridderschap van de heilige 
Sebastianus ons leert: "Pro deo - pro europae christianae uniate - pro vita". 
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Pausmis zondag 23 juni 2019

Op 13 maart 2013 werd de nieuwe Paus Fransiscus gekozen.   

Ter herdenking van deze gebeurtenis wordt jaarlijks een Pontificale Hoogmis opgedragen die 
voorgegaan wordt door de nuntius in concelebratie met
alle bisschoppen en waarbij het corps diplomatique is
uitgenodigd.   Aansluitend hierop ontvangt de nuntius
de bisschoppen van de bisdommen in Nederland en het
corps diplomatique op de nuntiatuur in Den Haag.
Bij kringtoerbeurt wordt één gilde uitgenodigd om
daarbij aanwezig te zijn en de misviering met
aangepast gildenceremoniën op te luisteren. In het
jaar 2019 valt deze eer te beurt aan het gilde Salvator
Mundi uit Oeffelt. 
Op de nuntiatuur wordt een vendelhulde gebracht. 
De Pausmis wordt gehouden in de Kerk Jacobus de
Meerdere kerk.

16 en 17 augustus 2019 - EGS herfstvergadering - Monschau Duitsland

Een bus met Brabantse, Gelderse en Limburgse schuttersvrienden en gildebroeders en zusters 
vertrok 15 augustus naar Duitsland voor de 2 daagde EGS herfstvergadering in Monschau. Naast 
het bezoek aan de H. Mis (de Investurmesse) en de EGS-vergadering waren nog andere 
onderdelen ingepland.

Uit heel Europa komen gildebroeders en -zusters, in alle pracht en praal, naar de kerk Sint Michael 
in Monschau - Höfen. Naast alle afgevaardigden zijn er ook de ridders. Toelating tot de ridders van 
de Heilige Sebastianus in Europa of het upgraden van een lid van ridderlijkheid vindt plaats in de 
plechtige liturgie van de kerkdienst. Maar liefst zes geestelijken gaan de dienst voor. Dit maal zijn 
er 24 gildebroeders die zich tot ridder van de Heilige Sebastianus in Europa laten slaan. Na het 
uitspreken van de belofte de regels van het ridderschap te aanvaarden kan het tot ridder laten 
slaan starten, 24 maal mag Charles-Louis Prins van Merode het zwaard neer laten komen op de 
schouder van een knielende gildebroeder. Het ridderschap heeft als lijfspreuk: "Voor God - voor 
een verenigd, christelijk Europa - voor het leven". De door de ridder jaarlijks betaalde contributie 
wordt grotendeels besteed aan goede doelen. Ieder jaar wordt via de EGS-vergadering hierover 
verantwoording afgelegd. 
De EGS-vergadering vind de volgende ochtend plaats en wordt bezocht door maar liefst 180 
personen. Tijdens deze vergadering worden o.a. mensen gehuldigd die een bijzondere verdienste 
hebben geleverd voor het EGS. 
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Zaterdag 12 oktober 2019 - Hoofdliedendag Provinciehuis

De Parade in Den Bosch loopt vol met een massa aan
kleurrijke gildebroeders. De café's schenken een
lekker kopje koffie en het is een vrolijk treffen tussen
al deze broeders en zusters. Het gilde van Onze Lieve
Vrouwe en van de Heilige Willibrordus uit Wintelre is
voltallig aanwezig. Dit gilde heeft met veel zorg de
Heilige Mis georganiseerd in de kathedrale basiliek
van Sint Jan Evangelist. De muzikale noot wordt
verzorgt door het parochieel gemengd zangkoor
Willibrordus, aangevuld met leden uit de koren van
Vessem en Knegsel. Het is een plechtige en sfeervolle
eucharistieviering met monseigneur de Korte als
voorganger en pastoor van Lamoen als concelebrant.
Na afloop wordt op het grasveld naast de Sint Jan de
vendelgroet gebracht voor God, Koning en Vaderland.
Er is veel belangstelling. Onder de toeschouwers
bevinden zich de Europese koning en koningin Leo en
Irma Niessen, commissaris van de koning Wim van de
Donk, zijn secretaris Alex Martha, afgevaardigden uit
Gelderland en nog vele anderen, totaal 360 gasten. In
het provinciehuis worden alle deelnemers ontvangen
met koffie en een lopend buffet. De aanwezigen
worden door voorzitter Jos Verbeeten welkom
geheten. Commissaris van de koning Wim van de
Donk spreekt over de maatschappelijke verbinding
waar de Noord-Brabantse gildes aan bijdragen. 

Presentatie NBFS nieuw organisatiemodel en stappenplan
Met enige trots presenteert voorzitter Jos Verbeeten tijdens de hoofdliedendag het nieuwe 
organisatie-model en het stappenplan van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden. Dit 
vind u op een van de volgende pagina's. 

Vendelen
Binnen het gildewezen is Jan Toorians een zeer bekend persoon m.b.t. het vendelen. In 1969 
verscheen het boek van Jan Toorians: “Het vendelzwaaien in de historische schuttersgilden.” Jan 
Toorians heeft heel veel materiaal verzameld wat na zijn overlijden naar het Sint-Ambrosiusgilde 
uit Loon op Zand is gegaan. Jan Vera heeft zich hierover ontfermd en er een prachtige 
tentoonstelling van ingericht in de hal van het provinciehuis. Daarnaast weet Jan deze middag via 
een boeiende presentatie heel veel te vertellen over het leven van Jan Toorians. 

Vendelgebed
Het vendelgebed is een serie van bewegingen en figuren met de vlag die de strijd tussen goed en 
kwaad symboliseren. Over de plaats en tijd van het ontstaan van het vendelen is nauwelijks iets 
bekend. Alleen kan gesteld worden dat het vaandel in de twaalfde en de dertiende eeuw – in de tijd
van de Kruistochten – in Europa terecht is gekomen. Vendelzwaaiers gingen samen met de 
trommelaars militaire manschappen vergezellen om ze op te zwepen en om de vijand te 
imponeren. Later werd het een schouwspel. Aanvankelijk hadden vaandels korte stokken. In de 
achttiende eeuw verscheen de loden bol als contragewicht aan een langere stok. Het zwaaien werd 
daardoor gemakkelijker en de figuren konden gelijkmatiger uitgevoerd worden. Naast het klassiek 
vendelen ontstond acrobatisch vendelen. Daarbij presenteert de vendelier allerlei kunsten met de 
vlag, vaak in een groep van twee of drie, steeds zo dat de vlag niet de grond raakt. Tijdens het 
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middagprogramma wordt het vendel-gebed voorgelezen door Casper Nouwens. Het vendel wordt 
gezwaaid door Dennis van der Bosch onder begeleiding van tamboer Robert Kluytmans. Het is 
moeilijk te beschrijven hoe mooi dit samenspel is, hiervoor verwijs ik naar het citaat aan het begin 
van dit artikel. Fier en sterk, om trots op te zijn! Ook de demonstratie van het acrobatisch 
vendelen door Dennis op het podium van het provinciehuis wekt alle bewondering op. 

Commissio Mixta
De relatie tussen kerk en gildewezen houdt iedereen al langer bezig. 
De commissio Mixta heeft een tijdje niet van zich laten horen. Na een vruchtbaar jaar wordt 
vandaag door Johan Bax met veel vuur verteld over de werkzaamheden. Aanbevelingen worden 
gegeven zoals werken aan de relatie tussen lokale pastoor en gilden, waarborg in een grotere 
eenheid je eigenheid, het schild voor de zwakken, anno nu, de kennis van geloof, gildetradities en 
gilderituelen en vooral: Blijf met elkaar in gesprek!
Momenteel wordt er gewerkt aan een gildebijbel. Hierin komt een algemene beschrijving van 
kerkelijke gildegebruiken met aanbevelingen, dit zijn géén voorschriften! Bijvoorbeeld de intrede, 
uittocht, plaats processie, de offergang op de trom, de consecratie, Eed van Trouw, het betreden 
van het vaandel, hoofddeksels, uitvaarten met gilde-eer en andere religieuze uitingen.

Om meer inzicht te krijgen in de
ervaringen m.b.t. de relatie kerk
en gildewezen is een enquête
opgezet. Bedoeling is dat zoveel
mogelijk gildebroeders en
gildezusters deze individueel
invullen. De enquête wordt via
alle mogelijke media verspreid.
De commissio Mixta ontvangt
graag  aandachtspunten,
aanbevelingen en tips. Zij willen
samen vorm blijven geven aan de
aloude relatie tussen kerk en
gildewezen.

Gildeapp
De gildeapp, opgezet door Stefan Klerks himself, is binnen kring Kempenland veelvuldig in gebruik.
Voor deze gildeapp is een management systeem ontwikkeld met de volgende onderdelen:
- Planningsysteem wedstrijden (vendelen, trommen, bazuin, geweer, kruisboog)
- Management gilde dag informatiestromen bijv. optocht, agenda, navigatie
- Management deelnemers
- Management news- en socialfeed
- Management gildes
- Management gilde activiteiten (uitbreiding op gilde dag)
- BI ( business intelligence) Dashboard

Met al deze gegevens op een plaats verzameld, kan dit omgezet worden naar informatie voor de 
verschillende abonnees. Hiermee kunnen zij dit weergeven op hun platform, denk hierbij aan de 
NBFS website, kring wedstrijden en andere vergelijkbare platformen. Tijdens een kringdag kan 
bijvoorbeeld via een mobiele telefoon informatie ingewonnen worden over wedstrijd(tijden) en 
uitslagen. Voor sommige gildebroeders was het een toverachtig en technisch verhaal, maar met de
gildeapp ga je wel mooi mee in de tijd! 

Mini-tentoontenstelling  De kleinste tentoonstelling in de geschiedenis van het provinciehuis! 
Het gilde Sint-Antonius-Sint-Sebastiaangilde uit Udenhout staat hier tentoongesteld in de vorm van
legopoppetjes. Met veel engelen-geduld vervaardigd door Willy Vriens. 

Elkaar ontmoeten  Aan het einde van het middagpro-gramma gaan de gildebroeders en 
gildezusters gezellig met elkaar in gesprek. Het is goed vertoeven in de hal van het provinciehuis 
en er wordt genoten van een goed glas drinken en een heerlijk assortiment aan hapjes, met 
hartelijke dank aan Petrie, Frans en de collega's van Vrijthof in Oirschot. Ook dank aan Fred 
Vliegen voor de mooie foto's van deze hoofdliedendag. 
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Nieuw organisatiemodel en stappenplan Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden

In de afgelopen jaren is door het bestuur van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden 
uitgebreid gesproken over de toekomst van het gildewezen in Brabant en met name de rol en 
betekenis van de federatie. In het voorjaar 2019 zijn twee projecten opgestart, waarvan de 
uitwerking en invulling deels in 2019 en grotendeels in 2020 wordt gerealiseerd: -

Organisatie 
Communicatie

Via twee werkgroepen worden lijnen, taken en acties voorbereid en ter besluit en uitwerking aan 
het Algemeen Bestuur voorgelegd en is een stappenplan en organisatiemodel gepresenteerd. De 
eerste drie stappen zijn genomen. 

Stappenplan
1. Opzetten organisatiemodel
2. Definiëren commissies
3. Definiëren clusters (toevoeging van clusters "Legal", "externe contacten", "ondersteuning")
- Communicatiemoment - hoofdliedendag 12 oktober 2019

- Definiëren profiel “Procesbegeleider”

- Definiëren/herzien taakomschrijving commissies

- Definiëren profiel “voorzitter”

- communicatiemoment

- Keuzemoment aanvang nieuwe model

- Herzien statuten 

- communicatiemoment

- Start nieuw organisatieplan

Nieuw organisatiemodel NBFS

4

3

2

1

1. Gildes en Kringen: 
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Het nieuwe organisatiemodel is er op gericht om van onder af te werken. De wensen en 
behoeftes van de kringen, van de aangesloten gildes, zijn leidend. 

2. Commissies
Naast de bestaande commissies worden in het nieuwe organisatiemodel enkele 
onderwerpen, c.q. commissies toegevoegd, o.a. sponsoring, fondsenwerving, werving, 
communicatie.

3. Bestuur

voorzitter secretariaat financieel

VTBS juridische zaken ondersteuning

extern contact schieten jeugd

In het nieuwe organisatiemodel bestaat het bestuur uit bovenstaande clusters. Dit leidt er 
toe dat aangesloten gildes en kringen binnen de federatie bij een vraag een duidelijk 
aanspreekpunt hebben. Binnen het bestuur/clusters worden zaken voorbereid om aan de 
federatieraad voor te leggen.

4. Federatieraad 

De federatieraad, bestaande uit een evenredig aantal afgevaardigden per kring, nemen de 
besluiten. Zij zeggen ja of nee op de voorstellen vanuit de clusters en commissies.  

Tot slot - Doel en inzet nieuwe organisatiemodel:

Het organisatiemodel is geen ‘doel op zich’, het is ‘een middel’ voor de NBFS, om zo goed  mogelijk
in te kunnen spelen op de toekomstige uitdagingen van de schuttersgilden in Noord Brabant.

 Een toegankelijke en flexibele organisatie met korte lijnen.
 Uitbreiding en professionalisering van de dienstverlening NBFS 
 Een slagvaardige organisatie die garant staat voor kwaliteit en continuïteit
 Een organisatie die voldoet aan de behoefte van aangesloten kringen, gilden, gildebroeders

en gildezusters.
 Een organisatie met blijvende aandacht voor de vele rijke tradities, maar gebruik makend 

van de moderne mogelijkheden uit de 21e eeuw.
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Onderscheidingen der NBFS in het jaar 2019

1.1 Zilveren Medaillon met hieraan verbonden het predikaat  "Opperdeken van de NBFS". 
Hiervoor komen personen in aanmerking die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben
gemaakt voor het gildewezen in brede zin en met (extra)federatieve uitstraling.

1.2 Zilveren Medaillon voor uitzonderlijke verdiensten voor de NBFS. Toekenningsnorm als in 1.1.
1.3. Zilveren Schilden met specifieke inscriptie voor bijzonder

Tijdens de hoofdliedendag op zaterdg 12
oktober 2019 werden drie verdienstelijke
gildeleden onderscheiden met het zilveren
schild van de Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden. 

Joke van Gils 
Joke, actief als gildezuster binnen haar gilde
Sint Antonius Abt in Loon op Zand, won in 
2003 de Jan Mesprijs. Zij was van 2003 tot
2012 actief als jury van de Jan Mesprijs.
Vanaf 2012 was Joke reporter voor het
magazine De Gildetrom. Meer als 80 artikelen
heeft zij geschreven over zeer uiteenlopende
onderwerpen, maar die allemaal over het
gildewezen gingen. Met een groot 
enthousiasme, gedrevenheid en kunde, heeft
zij een grote inbreng gehad in de redactie van
De Gildetrom. Zij was een gewaardeerde
kracht in de kwantitatieve en kwalitatieve
veranderingen die het blad heeft ondergaan. 

Felix Crooijmans
In 2000 werd Felix gildebroeder van het St. Catharina en St. 
Barbaragilde Geldrop. Hoewel broer Frits al jaren gildebroeder 
was van dit gilde, wist Félix op dat moment maar amper wat 
een gilde was. In 2004 werd gezocht naar bestuursleden van 
Kring Kempenland en Felix werd benoemd tot secretaris. 8 
Jaar later, in 2012, is hij Jan Schrurs opgevolgd als voorzitter 
van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland. Félix 
heeft bijna 50 jaar lang allerlei vrijwilligerswerk gedaan 
(dirigent van diverse koren, Sinterklaas in Geldrop, corrector 
van De Gildetrom etc. etc.) Zijn gilde hoopt hem als tamboer 
nog lang in hun midden te hebben.

Winfried Minnaert
Winfried is lid van

het gilde Sint
Dionysius uit Tilburg.

Gedurende 15 jaar
maakte hij deel uit

van de federatieve webcommissie. 
Winfried is momenteel bestuurslid van magazine 
De Gildetrom. Daar beheert hij de abonnementen, is
beheerder website en maakt hij deel uit van de commissie
"toekomst De Gildetrom". Dat alles met grote deskundig-
heid en solidariteit. Kortom : Winfried was zeer betrokken
bij het het gildewezen in Noord-Brabant in het algemeen
en in het bijzonder bij het magazine De Gildetrom en bij
zijn eigen gilde.
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Onkostenvergoedingen

Alle bestuurs- en commissieleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoedingen voor 
vergadertijd of reiskosten. 

Vergoeding juryleden

Elk jurylid dat jureert in de wedstrijden vendelen, ontvangt een reis- en onkostenvergoeding van € 
35,00 all in (AB 17-01-2012). Elk jurylid dat jureert in de wedstrijden trommen of bazuinblazen, 
ontvangt een reis- en onkostenvergoeding van € 50,00 all in. De regeling met kilometervergoeding 
is hiermee vervallen. Het staat de organiserende vereniging vrij om aan juryleden in de andere 
disciplines eveneens een onkostenvergoeding te verlenen.  

Declaraties van commissieleden (AB-besluit 01-06-1999)

Onkosten die commissieleden maken voor hun diensten die in directe relatie staan tot de 
organisatie van gildefeesten onder auspiciën van Kring of Federatie dienen te worden vergoed door
het organiserende Gilde. Als kilometervergoeding geldt het tarief dat de belastingdienst hanteert 
voor "aftrekbare giften". Opvraagbaar bij de Belastingdienst.
Op basis 2011 bedraagt dit tarief € 0,19 per kilometer.
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