
 
 
 

 
 

 

Betreft: Jaarvergadering 2022  Berlicum, 31 maart 2022 

 

 

Beste leden, 

  

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de Jaarvergadering van het St. Joris Gilde, welke gehouden wordt 

op maandagavond 11 april 2022 in de Sint Joris Hof. Aanvang 19.30 uur.  

 

Agenda: 

1. Opening door de Hoofdman met de Christelijke groet 

2. Notulen najaarsvergadering 2021 door de Deken Schrijver 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

4. Financieel jaarverslag over 2021 door de Deken Rentmeester en resultaat donateursactie 2021 

5. Kasverslag door de Kascommissie 2021 Piet Schellings en Ad Houtepen 

Kascommissie 2022: Ad Houtepen en Henk Janssen.  

Verkiezing nieuw reserve kascommissielid 

6. Mutaties ledenbestand 

7. Mededelingen over de Sint Joris Stichting 

 

Pauze (met Kerstmisbier) 
 

8. Status diverse Commissies en toelichting. 

9. Overheidsverkiezing:  

Aftredend: Guus van Buuren (niet herkiesbaar) 

Er zijn twee vacatures binnen de Overheid.    

Kandidaten voor een functie binnen de Overheid kunnen zich conform artikel 8 van De Caert 

schriftelijk bij De Overheid aanmelden, tenminste 3 dagen vóór de ledenvergadering. 

10. Teeravond en Sint Jorisdag en Koningsschieten. 

11. Zomerprogramma 

12. Mededelingen Gildenkringen en Verenigingen De Brand. 

13. Wat verder ter tafel komt. 

14. Rondvraag. 

15. Sluiting door de Hoofdman met de Christelijke groet. 

 

Wij hopen op een grote opkomst en vragen alle leden van ons Gilde deze avond hiervoor vrij te houden en 

aanwezig te willen zijn op deze belangrijke bijeenkomst voor onze vereniging. 

 

 

Met vriendelijke Gildegroet, 

Uw Overheid 

  



 
 
 

 
 

Betreft: Teerdag, Sint Joris Dag en Koningsschieten Berlicum, 31 maart 2022 

 

 

Beste leden, 

 

De volgende activiteiten komen er weer aan: 

 

Teerdag 23 april: 
 

De Teerdag wordt gehouden op zaterdag 23 april aanstaande vanaf  14.00 uur in de Sint Joris Hof waar we 

in de middag een hele leuke creatieve activiteit zullen hebben.  

Vervolgens hebben we om 17.00 uur het officiële gedeelte met huldigingen en prijsuitreikingen.  

Daarna wordt er goed gezorgd voor de inwendige mens met een lopend buffet. Daarna hebben we een 

gezellig samenzijn met muziek en een lekker drankje tot  21.00 uur. We hebben immers de volgende dag 

weer een druk programma. De eigen bijdrage bedraagt € 15,- per persoon 

 

Graag tijdig opgeven op Willtoos@kpnmail.nl of bij Guus en Debby van Buuren, Will van Casteren of  

Rick Kappen of via de lijst achter de bar. 

 

 

Koningschieten 24 april: 
 

Op zondag 24 april aanstaande wordt bij onze vereniging de Koningsvogel geschoten. Het Koningschieten 

is een van de belangrijkste gebeurtenissen van ons Gilde omdat de Koning de hoogste vertegenwoordiger is 

van ons Gilde en zijn naam en beroep zullen worden vereeuwigd. 

 

Alléén de ingevendelde leden, die óók de Gildemis hebben bijgewoond, kunnen deelnemen aan het 

Koningschieten. Wij vragen dringend de Koningsvogel met veel begrip en wijsheid te lijf te gaan.  

De Koning moet als hoogste vertegenwoordiger van ons Gilde steeds bij alle Gilde aangelegenheden 

aanwezig zijn en heeft daarnaast een belangrijke taak binnen het Bestuur.  

Oók is de Koning verplicht een zilveren Koningsschild aan het Gilde aan te bieden, waarop datum, 

familienaam, voornamen en beroep worden vereeuwigd. 

 

Hij die weet dat hij het Koning zijn niet naar behoren kan vervullen willen wij vragen "het vizier zodanig te 

richten, dat de Vogel niet valt". Conform onze statuten zal géén Gildebroeder ooit onbedacht de "Vogel" 

schieten. Dit kan dan ook voorkomen dat de Overheid de moeilijke en uiterst onvriendelijke beslissing 

moet nemen om de Vogel opnieuw te laten schieten. 

 

Mocht iemand per ongeluk de Vogel tóch schieten, dan kan dit, eventueel in overleg met de Overheid 

worden afgekocht door € 50,- op de Gildetrom te leggen die onder de schutsboom zal staan. 

 

Vanwege de coronaperikelen is het Koningsschieten 2 jaar op een rij niet door kunnen gaan. Dat betekent 

dat Sjef Hoevenaars een periode van 5 jaar Koning van het Sint Joris is geweest.  
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Programma: 

 

08.45 uur:   Verzamelen Oranjeplein. 

09.30 uur:   Heilige mis voor overleden en levende leden Sint Joris Gilde 

 Installatie Deken Schrijver Richard van Lith 

10.30 uur: Vendelgroet en pannenkoek op kerkplein 

11.15 uur : Aankomst Sint Joris Hof  

 Aansluitend Brabantse koffietafel (Voorbede door Gildeheer) 

13.00 uur Ophalen Koning Sjef Hoevenaars:  

Met auto’s naar parkeerplaats Theresiaschool. Vandaar in de optocht de Koning afhalen 

Daar vertrek om de Koning op te halen en weer terug naar Theresiaschool en terug met auto’s 

16.00 uur Aanvang ceremonieel Koningschieten 

17.30 uur Einde Koningschieten 

18.00 uur Einde festiviteiten 

  

Omdat er weer een Brabantse koffietafel verzorgd zal gaan worden, willen wij iedereen verzoeken hiervoor 

op te geven: 

 

Het liefst via e-mail:  Willtoos@kpnmail.nl of via de lijst achter de bar. 

Dan kan ons koffietafelteam, welke dit elke keer weer op werkelijk grandioze wijze weet te verzorgen,  

alles goed regelen. 

 

Beste leden, wij zien uit naar een fantastische dag voor ons Gilde. Met een grote opkomst en het besef dat 

juist op zo'n dag het Gilde weer extra in de belangstelling zal staan, kunnen we de Balkumse en Milrooyse  

bevolking weer eens laten zien dat we een vereniging zijn die respect afdwingt. 

 

Wij rekenen op ieders aanwezigheid en wensen iedereen een prettige en succesvolle dag toe. 

 

 

Koningsdag 27 april:     Nadere informatie volgt spoedig in nieuwe convocatie 
 

Dodenherdenking 4 mei:     Nadere informatie volgt spoedig in nieuwe convocatie 
 

Mariaviering Sint Jan 26 mei:     Nadere informatie volgt spoedig in nieuwe convocatie 

 

Gilden Crans Gestel 28 mei:     Nadere informatie volgt spoedig in nieuwe convocatie 
 

 

Beste leden, mooie activiteiten na een paar jaar met corona. Laten we het verenigingsleven volop 

aangrijpen om weer vele mooie momenten met elkaar te hebben. Het zal zeker wennen zijn maar gelukkig 

komt alles weer goed op gang. We zien elkaar graag weer tegemoet bij onze activiteiten. 

 

 

Met vriendelijke Gildegroet, 

De Overheid van het Sint Joris Gilde 

mailto:Willtoos@kpnmail.nl

