2018
BESTUUR:

JAARVERSLAG NIEUWE VORMGEVING
Na een aantal jaren het jaarverslag hebben uitgebracht in een traditionele vorm heeft het bestuur er dit jaar voor gekozen om het jaarverslag in dezelfde huisstijl uit te voeren als de periodieke nieuwsbrief van het gilde.

•

Oude deken: Ron Peters

•

Jonge deken: Maarten Janssen

•

Secretaris/penningmeester:
Marco van der Burgt

•

Lid/kamerbewaarder:
Frank Koolen

•

Lid/jeugdzaken: Mike Verbruggen

•

Staande deken: Jan Verspaget

SECRETARIAAT:

Viering Catharinadag 2017
Ons gildejaar begint traditioneel op Catharinadag. In dit verenigingsjaar viel de viering exact op de “echte” patroonsdag van Catharina. ‘s Morgens togen de gildeleden en gasten met slaande
trom naar de Kapel van Binderen voor de H.Mis. Na de viering
werd de eed van trouw hernieuwd aan het Wereldlijk– en Kerkelijk gezag. Na de traditionele koteletten met brood in de gildekamer had de feestvergadering plaats waarbij oud Koning Tom Hegeman zijn schild in de vorm van een trom aan het koningsvest
mocht bevestigen. Het was een feestelijke dag waarbij ‘s middags
een aantal gildeleden ging kegelen. Het avondprogramma kreeg
invulling met een smakelijk buffet en een aantal echte optreden
van jonge gildeleden. Het bestuur ziet terug op een zeer geslaagde
viering waarbij we opmerken dat de viering van Catharinadag
2018 in een andere locatie zal moeten plaatsvinden omdat de gildekamer gewoon te klein geworden is voor het aantal mensen dat
jaarlijks aanwezig is.
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UITREIKING BRODEN

Ron Peters (oude deken)

Op aswoensdag heeft de oude
deken weer de traditionele broden
uitgereikt bij de Ruilwinkel. Dit
jaar in gezelschap van bestuurslid
Mike Verbruggen. Ons gilde is weer
gastvrij ontvangen en de mensen
van de Ruilwinkel hebben er weer
voor gezorgd dat de broden op een
goede bestemming zijn gekomen.

Schutterijmuseum

Schutsgilde St. Catharina

Op 25 februari heeft een groep
gildeleden een bezoek gebracht aan
het schutterijmuseum in Tegelen.

Het was een zeer leerzaam bezoek
waarbij wij op voortreffelijke wijze
warden rondgeleid door het museum. Een herhaalbezoek is zeker de
moeite waard.

Visavond
Op maandag 5 maart hebben wij de
jaarlijkse Visavond gehouden in de
gildekamer. De leden betaalden
hun spijnde voor de broden en de
maaltijd, die geheel in eigen beheer
is verzorgt. Deze maaltijd smaakte
weer voortreffelijk.

‘Voorjaarsvergadering Kring Peelland verloopt rommelig”

KRING PEELLAND

Tijdens
de
voorjaarsvergadering
van
kring Peelland is de discussie over de financiën
en de statuten rommelig
verlopen. Ons gilde heeft
een
stevige
bijdrage
geleverd aan de discussie
en wij prijzen ons gelukkig dat er nu stappen zijn
gezet in de modernisering
van de kring. Ons gilde is
van mening dat als we
modern willen zijn in de
21e eeuw we ook modern
moeten zijn in de wijze
waarop wij discussies met
elkaar voeren.
In de
najaarsvergadering zijn
de reglementen nog niet
helemaal afgetikt maar er
is goede hoop op de
vergadering van 2019.
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DEELNAME DODENHERDENKING
Tijdens de nationale dodenherdenking op 4 mei heeft ons gilde weer deelgenomen
aan de ceremonie bij het monument aan het Hortensiapark. Vendelier Mike Verbruggen heeft de vendelceremonie uitgevoerd en de oude deken heeft kort uitgelegd wat de diepere betekenis was achter de vendelceremonie. Nagenoeg alle leden
waren aanwezig alsmede een aantal eredekenen en gildevrienden. Het bestuur
dankt iedereen voor de deelname.

Gouverneursdiner Fons Jacobs
Op 25 mei 2018 hebben wij de gasten van onze ere-deken Fons Jacobs met
gepaste gilde-eer ontvangen. Onze vendelier hebben een vendelgroet gebracht aan de gasten van scheidend Gouverneur Jacobs.
Op 26 mei 2018 mochten wij de gasten van de Rotaryclub verwelkomen op
de automotive campus. Speciale gast was de Commissaris van de Koning
en Burgemeester Blanksma. Enige tijd later mochten wij uit handen van
Fons Jacobs een herinneringsfotoboek ontvangen met zeer fraaie foto’s
voor in ons archief. Het bestuur dankt iedereen voor de deelname. Wij
hebben ons gilde op een mooie wijze laten zien.
25 jarig priesterjubileum
Op 3 juni 2018 hebben wij deelgenomen aan de festiviteiten rondom
het priesterjubileum van onze pastoor Erik Seidel. Dat ging gepaard
met een TV-uitzending van de H.Mis op de KRO. Samen met de collega’s van de Colveniers hebben wij deze viering mede opgeluisterd. Na
de H.Mis hebben wij een vendelgroet gebracht en de pastoor een passend geschenk overhandigd.

VAN HET BESTUUR

Het bestuur heeft in dit
verslagjaar 8 maal vergaderd
en de vereniging bestuurd.
In de januarivergadering
zijn opnieuw gekozen voor
een periode van 2 jaar de
bestuursleden
Maarten
Janssen, Mike Verbruggen
en Frank Koolen.
Nieuwe leden

Foto gilde in vol ornaat 2017

KRINGDAG MIERLO HOUT
Op zondag 24 juni hebben wij deelgenomen aan de kringdag in
Mierlo Hout. Een aantal vendeliers heeft meegedaan aan de
kringwedstrijden en alle aanwezigen hebben een mooie dag
gehad. Het gilde van Mierlo Hout heeft de kringdag prima georganiseerd.

DIRK VERHEES NIEUWE KONING
Tijdens het jaarlijkse koningschieten is Dirk Verhees onze nieuwe koning geworden. Voor het eerst heeft het gilde een korte
rondgang door de wijk gemaakt om de buurt attent te maken
op ons koningschieten. Ereschutter werd Mark Roest. Het was
een hele mooie dag. Dirk is voor de eerste keer koning van ons
gilde.

In de aprilvergadering zijn
Aaron Peters en Ivana Peters
geboond als volwaardig lid
van het gilde. Beiden zijn
geen onbekenden in ons
gilde maar het was wel uniek
om tegelijkertijd broer en
zus als gildelid te kunnen inbonen. Daarmee is de hele
9e generatie “Peters” volwaardig gildelid.
In de novembervergadering
is Roel Verlijsdonk toegelaten als lid van ons gilde.
Roel gaat de rol van tamboer
op zich nemen.
AVG
In dit verslagjaar heeft ons
gilde de richtlijnen voor de
privacy-wetgeving doorgevoerd volgens de wet.
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KORTE BERICHTEN
De discipline v.w.b. de aanwezigheid van het kermisaanzeggen mag in het
komende verenigingsjaar
wat groter.

Foto EGS Koningsschieten 2018

DEELNAME E.G.S. LEUDAL
Op zaterdag 18 en zondag 19 augustus heeft ons gilde
deelgenomen aan het Europees Schutterstreffen in Leudal.
Een groots gebeuren waar we met veel voldoening en plezier
op terugkijken. Chislaine Peters heeft deelgenomen aan het
Prins(ses) schieten en Dirk Verhees aan het Koningschieten.
Een zonovergoten weekeinde een voortreffelijke organisatie.

STADSKONINGSCHIETEN
Op zaterdag 15 september 2018 had het 2-jaarlijks stadskoningschieten plaats op ons gildeterrein. Samen met de broeders
van het Colveniersgilde, St. Antonius Abt en ons gilde is een
sportieve “strijd” geleverd voor het stadskoningschap. Uiteindelijk wist Frank Adriaansen van het Colveniersgilde het stadsschild te verwerven met een treffend schot. We zien terug op
een mooie middag en een zeer geslaagde organisatie. Pastoor
Seidel werd ere-schutter.

In dit verslagjaar hebben wij
bijzonder veel externe bezoeken gehad waarbij wij het
schieten bij wijze van introductie onder de aandacht
hebben gebracht. In totaal
hebben 209 nieuwe mensen
kennisgemaakt met het
schieten.
Ons gilde heeft in dit
verslagjaar 21 geuniformeerde leden. Wij tellen
5 eredekenen en 3
gildevrienden. In dit verslagjaar hebben wij 1 donateur
mogen begroeten.
In dit verslagjaar mochten
wij 3 toezeggingen
ontvangen voor de sponsoring van nieuwe vendels.
Op voorhand onze hartelijke
dank aan de gulle gevers.
Op 23 juni 2018 waren wij
aanwezig bij de serenade
voor broeder Eef Luijben
b.g.v. de Medaille van de
nobele orde.
Gedurende het gehele
verenigingsjaar hebben wij
te maken gehad met een
aantal zieken. Wij zijn blij
dat het weer vooruit gaat
met Sjef Jonkers, Eef
Luijben, Carla Hopstaken en Maarten Janssen.
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FOTO IMPRESSIE VAN 2018
PROCESSIE OMMEL
Op 20 mei heeft een
deputatie van ons
gilde meegedaan aan
de processie in Ommel. Ons gilde was
niet helemaal compleet maar wel met
een mooie deputatie
aanwezig. De organisatie in Ommel had
zijn best gedaan om
de processie wat
meer “body te geven.
Dat was geslaagd.

Naschrift

Dit jaarverslag nieuwe
stijl laat in hoofdlijnen
zien waar wij als gilde
in het afgelopen verenigingsjaar mee bezig
zijn geweest. Het
besuur heeft er bewist
voor gekozen om de
opmaak in krantenstijl
te doen met korte berichten en artikelen
hetgeen, naar het bestuur hoopt, de leesbaarheid zal vergroten.
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