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Verslag van de digitale voorjaarsvergadering van de raad 
der hoofdmannen en -vrouwen 

28 februari  2021 
 

Omwille van coronamaatregelen worden de gilden digitaal geconsulteerd.  
De digitale consultatie wordt op 22 februari 2021 afgesloten zodat de virtuele vergadering op 28 
februari 2021 kan gedateerd worden. 
 

Verslag 
1. Goedkeuring van het verslag van de najaarsvergadering van 1 december 2020: bijlage. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Verduidelijking wordt gevraagd bij “project borgingsacties” (punt 4 van verslag 20201201). De 

tekst van dit ingediende project kan op eenvoudige vraag bij de griffier HGK bekomen worden. 

 

2. Boekhouding (RIO art 29) zie samenvatting van het kasverslag als bijlage. 

Kasverslag wordt goedgekeurd. 
Enkele hoofdmannen hebben bedenkingen bij het uitgereikte bedrag van het steunfonds. Dit 
wordt terug ter sprake gebracht n.a.v. de begroting tijdens de najaarsvergadering. Het negatief 
saldo van het steunfonds van 2020 moet in de boekhouding van de HGK nog verrekend 
worden. 
 

3. Aanstelling van 1ste, 2de en 3de deken (RIO art 32, 33 en 34): mededeling van de aanstelling 

door de Wet: 

1ste deken: Jos Van Loo 

2de deken: Leo Struyven 

3de deken: Patrick Arnouts 

 

4. Aanstelling commissarissen (RIO art 55: normaal tijdens najaarsvergadering!?) 

De hoofdmannen van Sint-Ambrosiusgilde Meer en Sint-Jorisgilde Meer werden aangesteld. 

Nazicht van de boekhouding zal in afspraak met de penningmeester digitaal georganiseerd 

worden. 

 

5. Openstelling functie opperhoofdman en 1ste deken (RIO art 13 en 15) 

“De kandidatuur van de te verkiezen wethouder dient ten laatste één maand voor de najaarsvergadering 
ingediend te worden bij de griffier van de HGK voor de functie van opperhoofdman/-vrouw en bij de 
opperhoofdman/-vrouw voor de andere functies. De leden van de algemene vergadering worden ten 
minste 48 uur, voorafgaand aan de vergadering, in kennis gesteld van de binnen gekomen kandidaturen. 

… 
De openstelling van functies vindt plaats tijdens de voorjaarsvergaderingen. De verkiezing met 
aanstelling of verlenging van het mandaat heeft telkens in de najaarsvergadering plaats in de volgende 
jaren:  

opperhoofdman/-vrouw 2021 

1ste deken (landjuweelcyclus) 2021 



6. Verkiezing opperdeken katrolboog (RIO art 15 *, art 36 en 37) 
“*voor de katrolboog zal reeds in 2021 een opperdeken gekozen worden, de opperkoning kan pas in 

2025 geschoten worden… 

Art 36 De opperdekens worden verkozen door de hoofdmannen/-vrouwen van het betrokken wapen 

uit de betrokken gilden. De voorgedragen opperdeken moet een hoofdman/-vrouw zijn binnen 

zijn/haar gilde.  In geval aan deze voorwaarde niet kan worden voldaan, krijgt de Wet de volmacht om 

een gepaste regeling uit te werken. 

Art 37 De opperdeken van elk wapen wordt verkozen in een Raad der Hoofdmannen/-vrouwen door de 

geldig uitgebrachte stemmen van de hoofdmannen/-vrouwen van dit wapen, voor een termijn van vijf 

jaar of minder. Het mandaat is telkens verlengbaar met een termijn van vijf jaar volgens de tabel bij 

artikel 15 van dit besluit.” 
 

7. Annulatie of verplaatsing van activiteiten: 

Studiedag: verplaatst naar zaterdag 12 februari 2022 te Lichtaart, 
Lentebal wordt herfstbal: zaterdag 6 november 2021 te Kasterlee, 
Orde van de Papegaai en Trouw: zondag 17 oktober 2021 te Lichtaart, 
Landjuweel: zaterdag en zondag 25 en 26 juni 2022. 
 

8. Opstart procedure aanpassing VZW-statuten aan de nieuwe WVV-reglementering. 

De aan het nieuwe wetboek voor vennootschappen en verenigingen aangepaste statuten 
zullen tijdens de najaarsvergadering 20211024 aan de raad der hoofdmannen/hoofdvrouwen 
voorgelegd worden zodat de noodzakelijke publicaties (statuten, intern reglement en bestuur) 
bijtijds (voor 2024) openbaar kunnen gemaakt worden. 
 

9. Rondvraag over de noodzaak van een papieren versie van het RIO van de HGK. 

Het RIO van de HGK 2021-2025 werd vanaf januari gepubliceerd op de HGK-website. 

De gilden, wethouders en leden van werkgroepen kunnen desgewenst een papieren versie 

bekomen bij de penningmeester. 

Ook wordt de vraag gesteld naar digitale publicatie van De Knaap via mail of website. 

 

10.  Allerlei en mededelingen: 

- Uit het verslag van de najaarsvergadering 20201201: “De landjuweelcyclus eindigt met het 

volgende landjuweel. De puntentelling en opdracht van de opperkoning worden ook tot 

dan voortgezet. 

- Steunfonds: de opperhoofdman herhaalt de oproep tot indienen van initiatieven vermits 

niet alle ingediende initiatieven voldoen aan de criteria (art 115 en 116). Termijn wordt 

verlengd tot “Goede Vrijdag” 2 april 2021 (zie De Knaap 2021-1). Goedkeuring tijdens de 

najaarsvergadering (24/10). Overhandiging tijdens herfstbal (6/11). 

- De verkoop van de loten tvv het steunfonds wordt ook verlengd: uiterste datum bijdrage 

door de gilden = 1 oktober, loting tijdens herfstbal op 6 november 2021. Datum voor 

afhalen prijzen zal ook verlengd worden. 

- De aanvraag voor de eretekens werd verlengd tot 1 mei 2021 

- Verzoek tot betaling van bijdragen van de gilden voor lidgeld en ledenwerking werd 

verlengd tot 1 mei 2021. 

Verslag: 
Jo Boenders, 
griffier.  
 


