
 

   Commissie Trom en Bazuin 
 

Aan  : Alle Gilden van Kring Maasland 

Van  : Commissie Trommen en Bazuinblazen 

Datum  : 28 – 11 - 2022 

I.a.a.  : Kringoverheid 

Betreft  : Jaarvergadering tamboers en bazuinblazers 

 

Beste Gildebroeders/zusters, 

 

Namens de Commissie Trommen en Bazuinblazen van Kring Maasland, nodig ik u uit om de jaarlijkse 

vergadering trommen en bazuinblazen bij te wonen. Wij hopen op een afvaardiging van elk gilde. 

                        

Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 9 januari 2023 om 20.00 uur in het 

Gildehuis van Gilde Sint Antonius Abt Nuland, Ijzerkampen 22, 5391 AJ Nuland. 

 

Agenda: 

1. Opening van de vergadering. 

2. Notulen van de vorige vergadering dd. 15 januari 2020. 

3. Federatienieuws tamboers en bazuinblazers. 

4. Verkiezing commissielid:  

Bij de kring-secretaris is een aanmelding gekomen, te weten van Maarten Derks, 

gildebroeder van gilde Sint Antonius Abt Vorstenbosch. 

 

Kandidaten kunnen zich tot 7 dagen voor de vergadering melden bij de Kring-

secretaris van Kring Maasland. Deze kandidaatstelling moet voorzien zijn van de 

naam van de kandidaat en een handtekening van de hoofdman van het gilde waarvan 

de kandidaat lid is. 

 

Angel de Haas is aftredend en herkiesbaar. 

Door de gilden in Gildekring Maasland kunnen tot 7 dagen voor de vergadering, 

schriftelijk tegenkandidaten worden voorgesteld. Deze kandidaatstelling moet 

voorzien zijn van de naam van de kandidaat en een handtekening van de hoofdman 

van het gilde waarvan de kandidaat lid is. 

 

De commissie is buiten deze kandidaten nog op zoek naar 1 commissielid voor het 

bazuinblazen. 

Door de gilden in Gildekring Maasland kunnen tot 7 dagen voor de vergadering, 

schriftelijk tegenkandidaten worden voorgesteld. Deze kandidaatstelling moet 

voorzien zijn van de naam van de kandidaat en een handtekening van de hoofdman 

van het gilde waarvan de kandidaat lid is. 

 

5. Repertorium bazuinblazen en trommen voor 2023 

6. Vooruitblik Kringgildendag 21 mei 2023 Nuland 

7. Rondvraag 

8. Vaststellen volgende vergadering. 

9. Sluiting 

 

Namens de Commissie Trommen en Bazuinblazen dank ik elke gildebroeder/zuster en gilde voor het in 

ons gestelde vertrouwen. Alleen met een goede samenwerking kunnen wij iets voor elkaar betekenen. 

Iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar. 

 

Namens de Commissie Trommen en Bazuinblazen 

Dave Bijveld  

Secretaris Trom- en Bazuincommissie Maasland 

_______________________________________________________________________________________ 

Secretariaat: Dave Bijveld Adres: Monseigneur Zwijsensstraat 6 5384 JE Heesch            

 Telefoon: 06-21853853 Email: secr_trom-bazuin@kringmaasland 


