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DE VIJFDE NIEUWSBRIEF 

Dit is de vijfde nieuwsbrief. De vorige werd nog vorig jaar verstuurd. Dat is ei-
genlijk veel te lang geleden. 
Daarom is het hoog tijd voor een nieuwe. De nieuwsbrief is deze keer wat lan-
ger, en hij past deze maand niet op 1 pagina helaas. 

VAN HET BESTUUR 

Voorjaarsvergadering 
Het inenten van mensen tegen Corona is in volle gang. Op dit moment hopen 
we de ledenvergadering te houden eind mei of in juni. 

Audit KNTS  
Om de 4 jaar krijgen we een audit van de KNTS. Deze keer was dat op 26 au-
gustus j.l. Auditor was wederom Antoon v.d. Pluijm. De audit verliep bijzon-
der goed en we zijn weer voor 4 jaar gecertificeerd. Zonder certificaat mogen 
we niet met geweer schieten, dus dat geeft het belang van de audit weer. 

Zomeravond schieten 
Volgens de planning zou het zomeravond schieten op 12 mei beginnen. Ook 
die datum staat op losse schroeven. Zodra we meer weten over de versoepe-
ling van de Coronamaatregelen kijken we of dat evenement door kan gaan en 
indien nodig maken we een nieuwe planning voor de schietavonden. 

Jaarkalender 2021 
De viering van Koningsdag kan dit jaar niet doorgaan. Ook de kringdagen op Hemelvaartsdag en de eerste zondag van juni 
gaan niet door. Over 4 mei hebben we geen bericht gekregen, dus die herdenking zal ook niet doorgaan. Met betrekking tot 
het schieten om het gemeente wisselschild nemen we contact op met de andere Gildes van Geldrop-Mierlo, maar de kans 
dat dat in juni door kan gaan is erg klein. 

Gildezilver 
De afgelopen weken zijn we ook weer bezig geweest om het Gildezilver nog eens te inventariseren. De website is aangepast 
met foto’s van ons Koningszilver. We hebben een aantal schilden gefotografeerd waarvan de foto’s ontbraken of niet goed 
van kwaliteit waren. Daar gaan we de komende weken mee door, zodat alle schilden goed gedocumenteerd zijn. 

Wapenbeheer 
Er was een vacature voor wapenbeheerder. Om daarvoor in aanmerking te komen dient de kandidaat op zijn minst in het 
bezit te zijn van een wapenverlof. We hebben Peter Klinkenberg bereid gevonden om deze functie op zich te nemen. 

CORONACRISIS 
De inentingscampagne is in 
volle gang. 

We hebben veel activiteiten af 
moeten lassen. Dat is enorm 
jammer, maar de gezondheid 
van iedereen staat nog steeds 
voorop. Ook de activiteiten 
van april en waarschijnlijk die 
van mei zullen worden afge-
last. Hopelijk kunnen we in 
juni de Gilde activiteiten weer 
opstarten.  

We hebben goede hoop om de 
ledenvergadering in juni te 
kunnen houden. En als alles 
goed gaat kunnen we in sep-
tember ook weer Koning 
schieten.  

 

 

 



Een wapenbeheerder heeft een drukke functie en hij zal regelmatig een beroep op ons moeten doen om hand en spandien-
sten te verrichten. Dus laten we hem zo goed mogelijk helpen om het schieten in goede banen te leiden. 

Enkele van de belangrijkste taken van de wapenbeheerder zijn: 

− onderhoud van de schutsboom 
− onderhoud van de wapens, inkoop van munitie, wapens en onderdelen 
− organiseren van schietwedstrijden 
− zorgen voor het ordentelijk verloop van schietwedstrijden 
− het zorgdragen voor een succesvolle audit bij de KNTS en het bijhouden van de documentatie die daarbij hoort. 

 
In de tussentijd zijn de wapens al een keer goed schoongemaakt. We gaan nog inventariseren welke wapens niet bruikbaar 
meer zijn en afgevoerd kunnen worden. Een van de opties is wapens onklaar laten maken, maar dat kost minimaal € 260 
per wapen en dat kan tot een jaar duren. Een andere optie is om ze bij de politie in te leveren voor vernietiging en dat is 
praktisch gratis. Voor die laatste optie hebben we gekozen. 

Gildeterrein 
De overkapping boven het terras bij de achterdeur heeft flink geleden onder de sneeuwval eerder dit jaar.  Die overkapping 
moet gerepareerd of vervangen worden. Dat gaan we regelen. 
De manege heeft plannen om op het grasveld vóór de Gildehoek (langs het pad naar de voordeur) een minicamping te ma-
ken. Zij zijn al bezig met de voorbereidingen. Het pad komt dan in het midden van wat nu het grasveld is. Het zal worden 
bestraat. Wij blijven toegang houden tot de Gildehoek, en we kunnen activiteiten blijven organiseren. Het voordeel voor 
ons is dat de Gildehoek wel beter bereikbaar wordt, en dat die voorkant beter onderhouden wordt door de manege. 

Verjaardagen in april/mei 
De afgelopen jaren belde Ben de jarigen op om hen namens het Gilde te feliciteren. Vanaf nu neemt Rinus dit over. Het 
bestuur waardeert het enorm dat Ben dit al die jaren gedaan heeft, en we willen hem hierbij hartelijk bedanken daarvoor. 

8 april: Ad Smits, 10 april: Frits van Beek, 11 april: Ricky Sanderse, 13 april: Ans van Kempen, 18 april: Ad Arens, 22 april: 
Carel Ceelen. 

Voor mei heb ik geen verjaardagen in mijn administratie staan. 
Mocht je verjaardag er niet bij staan, laat me dat dan even weten. 

Gefeliciteerd allemaal. 
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