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SCHIETAVOND 

Tijdens de jaarvergadering kwam de  plaatsing in de week van de schietavond aan de orde.  

In overgrote meerderheid waren de broeders het eens: De voorkeur heeft terug naar de 

maandagavond, zoals ooit decennialang het gebruik was. Alleen als dat echt onmogelijk zou 

zijn, was de wens duidelijk: dan maar een woensdagavond (één tegenstem). 

Het koninklijk Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan heeft steeds geschoten op de 

maandagavond. Voor twee gildebroeders is de dinsdag, met name op de lotavonden, 

onmogelijk wegens andere verplichtingen. Er is een nieuw argument tegen de dinsdag 

bijgekomen. De hoofdman zal komende jaren nooit, op geen enkele dinsdagavond, aanwezig 

kunnen zijn omdat dat week aan week zijn vaste werkavond moet zijn waarin hij 

internationale contacten heeft en moet onderhouden.  

De jaarvergadering vond het ongewenst dat de hoofdman nooit meer bij het gilde zou kunnen 

zijn. 

Achtergrond 

Een aantal jaren geleden verzocht Raymond het gilde om uit te wijken naar de dinsdag zodat 

zijn personeel op maandag vrij zou zijn. Daarna heeft hij op maandagavond toch de 

schutterszaal aan de schietvereniging ‘De Vriendschap’ gegeven. Die schutterij zat tevoren op 

de donderdagavond. 

De situatie nu 

De hoofdman is met ‘De Vriendschap’ gaan praten om de maandagavond terug te krijgen.  

De Vriendschap ziet geen alternatief voor hun schietavond op maandag. Daar zal wat hen 

betreft ook op termijn geen verandering in komen.  

Daarom heeft de hoofdman aan Raymond gevraagd of hij bereid is ons op woensdag te laten 

schieten. Hij denkt daar nu over na en zal zo snel mogelijk zijn beslissing laten weten.  

Overigens heeft de voorzitter van ‘De Vriendschap’ gevraagd of we niet een keer als 

schuttersverenigingen bij elkaar moeten gaan zitten om nader kennis te maken. Dat lijkt geen 

kwaad te kunnen. We dragen ook gezamenlijk de kosten van herstel van de wanden in den 

doel. Wellicht kunnen we ook een keer een gezamenlijke schietavond houden.  

IN THE PICTURE 

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

heeft ons gilde dank zij Sjef van Erp slim opgelost. Hij heeft een 

reglement voor het Koninklijk Handboogschuttersgilde gemaakt 

waarin staat dat gegevens en foto’s van onze zusters en broeders 

op de al jaren gebruikelijke en prudente manier gebruikt zullen 

worden. Op een enkeling na hebben alle broeders en zusters een 

briefje getekend waarop staat dat zij met dat gebruik akkoord 
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zijn. We voldoen nu aan de wet: de namen en adressen blijven privé en u mag op  alle foto’s 

staan. 

De foto’s worden gebruikt voor het archief (geschiedschrijving), kunnen op onze website 

komen en in een enkel geval worden ze gebruikt voor de pers (werving). 

Dank voor de medewerking. 

 

LEVE DE KONING 

Onlangs heeft de nieuwe koning, Wim van der Elzen, tijdens 

een schietavond een exemplaar aangeboden  gekregen van 

het mooie fotoboek dat door de commissie is samengesteld 

uit de foto’s van het koningsschieten. Een tweede exemplaar 

is aanwezig in het gilde-archief. 

Intussen zullen de meesten van u het fotoboek al gezien 

hebben. Voor de anderen zullen we het archiefexemplaar ook 

ter inzage meebrengen op de zusteravond.  

 

 

 

VOOR UW AGENDA 

De zusteravond vindt plaats op 23 april 2019. Cécile Bogaers en haar team gaan er weer een 

gezellig festijn van maken 

 

De verbroedering van de drie gilden van Tilburg-stad , georganiseerd door het gilde van Sint 

Joris, vindt plaats op zondag 26 mei 2019 aan de Oisterwijksebaan. 

 

Ook op het gildeterrein aan de Oisterwijksebaan schiet op zondag 25 augustus 2019 het 

kruisboogschuttersgilde van Sint Joris een (nieuwe?) koning.  

Natuurlijk na de hoogmis in de kerk van het Heike. 

 

Andere belangrijke data kunt u vinden op de jaaragenda van onze website. 

Het is goed die zo nu een dan te raadplegen zodat u ook wijzigingen tegenkomt. 

De jaaragenda vind je zonder wachtwoord. Dat wachtwoord voor interne gilde-informatie is 

overigens niet veranderd. 

 


