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Besluiten na de studiedag 10 februari 2018 over gildekledij 
Uit het verslag van de wetsvergadering 20180622 

- Elke gilde kan haar eigen gildekledij kiezen, kan zelfs in de loop van het werkjaar 
veranderen. 

- Is een T-shirt “historisch verantwoord”? 
- Verduidelijking nodig vanaf 2020 in reglement. 

Uit het verslag van de wetsvergadering 20180907 
Verslag van de studiedag over gildekledij op 10 februari 2018. 
Advies Wet= historisch verantwoorde kledij (periode vanaf ontstaan) + autonomie per gilde 
+ éénvormigheid per gilde nastreven (= niet “uniform”) 
In het reglement 2020-2025 wel duidelijkheid scheppen over kledij tijdens het schieten en 
het dansen, vendelen en roffelen. 
 

Nota’s panelgesprek over gildefeest tijdens studiedag 16 februari 2019 
 
1. Gildefeest 

Publiek: propaganda en publiciteit: verduidelijking “iedereen welkom” (C) 

2. Schoon inkomen 

Verandering bij passeren jury: van ontspannen naar “strak” 

Jureren is belangrijk want “we doen er ons best voor” 

Probleem van ouderen die moeikijk te been zijn 

Belangstelling: 

Zie ook punt 1 

Uitleg geven over wat er gebeurt collectieve geheugen verdwijnt na 10 jaar (C) 

Samenwerken met gemeentelijke diensten: cultuur, toerisme 

Fanfare laten voorgaan, leven brengen, catering voorzien 

Ook voorbereiding in beeld brengen vb. door erfgoedcel (C) 

Jeugd: plaatjesdragers, andere groepen, straattoneel, reuzen, fanfare, … cf Stoet der Stoeten 

in Bergen Op Zoom 

Mensen betrekken geeft betrokkenheid 

3. Publiciteit 

Gemeente betrekken 

Sociale media 

Communicatie van de gilde geeft indruk van “interne communicatie”, wordt niet begrepen 

door buitenstaander: externe medewerker vragen die dit “vertaalt” naar externe=andere 

communicatie (C) 

Vb. van “sacramentsdag” twitterbericht 

Vb. van “verloren maandag” (Tony) 

Ook overheid kent “gilde” niet, zelfs al besta je 500 jaar (C) 

 



4. Jeugd meekrijgen 

Lukt binnen de familie: kinderen van gildeleden komen in de gilde 

Jeugd op feestterrein  

Wat wel werkt: jeugd een eigen werking en organisatie geven cf. jeugdkorpsen in harmonie, 

jeugdvolksdansgroepen, kinjer-OLS; eigen plek geven aan de jeugd = niet zo evident om te 

organiseren 

Struikelblok: traditie: kledij; maar “uniform” werkt wel: groepsgevoel 

5. Trots op de gilde 

Hoe laten we dat zien? 

Verzorgde kledij; reconstrueren 

Verzorgde dansen 

Probleem: jonge vrouw tegenover kledij 

Na de stoet gaat de kledij aan de kant 

Allemaal gelijk is geen probleem 

“zomervariant” vooral voor dansers (C) 

Laten proberen 

Royaal tegenover mekaar 

“broederschap” is belangrijk 

De feestneuzen van de groep 

Groep bijeen houden 

Manier van met mekaar omgaan: tradities, intreden, … 

Hoe beter we dat zien, praten we erover met buren, vrienden, familie, werk, … 

Facebookpagina 

Gewoon worden aan de kledij 

Erover spreken geeft geen negatieve reactie 

Laten weten hoe je lid kan worden, hoe je erbij komt (C) 

6. Wedstrijd op het feestterrein 

Jammer dat roffelen aan de kant staat: probleem omgevingslawaai 

Veel meer aandacht voor dansen en vendelen 

Tent of grote zaal en toch kan je naar buiten gaan 

Plan van het feestterrein en programma uithangen bij ingang en “welkom voor iedereen” (cf. 

bijeenkomst van Hels Angels) (C) 

7. Dankwoord en afsluiting 
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