
STUDIEDAG 
HOGE GILDERAAD DER KEMPEN

ZATERDAG 8 FEBRUARI 2020



PROGRAMMA
9.00                      ONTVANGST MET KOFFIE EN KOEK

9.30-10.30        FREA VAN CRAEYNEST, MEDEWERKSTER HISTORIES V.Z.W., SPREEKT OVER DE ERKENNING  VAN HET 

SCHUTTERSWEZEN IN VLAANDEREN ALS IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED EN HET PROJECT “WAARDEREN”

10.30-10.50      PAUZE MET KOFFIE OF VERFRISSING

10.50–11.00      INLEIDING OP DE GROEPSGESPREKKEN DOOR DE OPPERHOOFDMAN

11.00-12.00       GROEPSGESPREKKEN OVER STATUTEN EN REGLEMENTEN VAN DE HGK A.D.H.V.  EEN VRAGENLIJST: DE 

SCHIETINGEN,  HET DANSEN, VENDELEN, ROFFELEN, SCHOONINKOMEN,  GILDEBEZIT;...

12.00–12.30     SAMENVATTING VAN DE STUDIEDAG.

12.30                    BOTERHAM UIT HET VUISTJE



9.30-10.30 

Frea van Craeynest, medewerkster Histories v.z.w., 

spreekt over de erkenning van het schutterswezen in 

Vlaanderen als immaterieel cultureel erfgoed en het 

project “waarderen”



10.30-10.50      

Pauze met koffie of verfrissing



10.50–11.00     

Inleiding op de groepsgesprekken



11.00-12.00      

Groepsgesprekken over statuten en reglementen van de 

HGK a.d.h.v.  een vragenlijst.

Elke gilde heeft als voorbereiding per e-mail nogmaals de 

statuten en reglementen van de HGK ontvangen.



We overlopen even snel een 15-tal strategische vragen, 

waarmee we willen aftasten wat er leeft in de aangesloten 

gilden en of er draagvlak is voor wijzigingen van de 

reglementen.

Bij elke vraag is als referentie verwezen naar het artikel 

van het reglement. 



De 15 vragen die we voorleggen zijn op grote bladen 

bevestigd. De bladen worden verspreid in de zaal.

Tijdens de eerstvolgende 30 minuten wordt iedereen 

uitgenodigd om in het kort de eigen visie neer te schrijven 

op deze pancarten. 

Probeer dit beknopt maar toch duidelijk te doen.



Na dit half uurtje gaan we de neergeschreven reacties 

bespreken in kleine groepjes van 4, 5 à 6 personen.  

Ieder van u zoekt een interessante vraag uit en zorgt dat 

de groepjes niet groter worden dan 4 à 6 personen. 

Er zal wellicht meer animo zijn voor bepaalde vragen, 

maar mag ik toch vragen dat u zich zonder ruzie verdeelt 

over de vragen.  



Als alles goed verlopen is gaan we proberen om op het 

einde van deze studiedag een korte resumé te geven 

van de antwoorden.



De vragen



1. 

RIO art. 65-66

Wat stel je voor om de overgang naar een andere gilde 

correct te laten verlopen?



2. 

RIO art. 105-108

Wat kan je voorstellen voor de toekenning van het ereteken 

in de Orde van de Papegaai en Trouw?



3. 

RIO art. 84

Welke trofeeën passen bij het gildewezen: 

voor het 6-tal, de rozenprijs, dansen, vendelen, … ?

Wat zou je voorstellen i.p.v. tinnen borden?



4. 

RIO art. 115

Welke criteria vind je belangrijk voor de toekenning van 

een gift aan initiatieven met de opbrengst van de tombola 

en het Lentebal?



5. 

RIO art. 123-134

Wil je meedoen met een werkgroep van de HGK? 

Wat zou je wijzigen in de organisatie?



6. 

RIO art. 67 en 152  - Bijlage art. 23

Kledij van de gilde: aan welke vereisten moet de schutter 

van de HGK voldoen? 

Geeft onze erkenning als immaterieel cultureel erfgoed 

bijkomende verplichtingen?



7. 

RIO art. 77-129

Vind je dat de “katrolboog” kansen moet krijgen voor 

deelname aan wedstrijden van de HGK?



8. 

RIO art. 182-186

Vind je dat trommelkorpsen (meer dan 1 roffelaar) ook 

aan de wedstrijden van gildefeest of landjuweel zouden 

moeten deelnemen?



9. 

RIO art. 182-186

Vind je de criteria voor beoordeling van het roffelen 

correct? 

Welke wijzigingen zou je voorstellen?



10. 

RIO art. 151-158

Vind je de criteria voor beoordeling van het schoon 

inkomen correct? 

Welke wijzigingen zou je voorstellen?



11. 

RIO art. 160-170

Vind je de criteria voor beoordeling van het dansen 

correct? 

Welke wijzigingen zou je voorstellen?



12. 

RIO art. 171-180

Vind je de criteria voor beoordeling van het vendelen 

correct? 

Welke wijzigingen zou je voorstellen?



13. 

RIO art. 189-201 en art. 97

Vind je dat het gildebezit terug gekeurd mag worden? 

Met punten of niet?   Met beoordeling of advies?



14. 

RIO art. 79 en bijlage nr. 4

Welke wedstrijden en welke punten zou je laten 

meetellen voor de toekenning van het landjuweel?



15. 

RIO art. 79 en bijlage art. 6

Wat kan je voorstellen om het verschil in de 

puntenverdeling tussen de wapens eerlijk te laten 

meetellen voor de toekenning van het landjuweel?



Uitnodiging om, ieder voor zich,  de vragen 

nogmaals te gaan bekijken en uw persoonlijke

Visie op te schrijven op de bladen.



Uitnodiging om groepjes van 4 à 6 personen te 

vormen en in groep de neergeschreven ideeën 

te bespreken en te commentariëren.

Schrijf op de achterzijde van het blad de visie of 

de ideeën van de groep neer.



Samenvatting van de studiedag



Boterham uit het vuistje



Einde van de studiedag

Dank aan alle aanwezigen voor de ruime opkomst en de 

betrokkenheid in de gesprekken

Herwerkte reglementen worden aan de Raad der 

Hoofdmannen en –vrouwen voorgelegd tijdens de 

eindejaarsvergadering met het doel tot definitieve 

vaststelling in de voorjaarsvergadering van 2021




