Beste gildeleden,

20 December 2018

Einde 2018, dus tijd om eens even stil te staan bij de activiteiten van dit jaar.
De laatste samenkomst was op het kerstfeest en daar is alles vlekkeloos verlopen; lekker en gezellig en
iedereen is veilig thuisgeraakt!
Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan al onze mooie activiteiten. Vooral de koningsschieting
en monumentendag waren veeleisend, maar zijn vlot verlopen dankzij de goede samenwerking.
Bedankt allemaal!
PATROONSFEEST op zondag 20 januari 2019: dan verwachten we alle beëdigde leden en ook de
kandidaat (aspirant)-leden. Iedereen die actief is dus. Beëdigde leden: in kledij! Kandidaten zoveel mogelijk
ook in kledij.
- 09.30 uur: samenkomst in de gildekamer;
-10 uur: eucharistieviering in de begijnhofkerk;
-11 uur: Aperitief en keuzevergadering:
keuze van een nieuwe tweede deken. Aanstellen van de dekens in hun ambt.
-12.30 uur: warm middagmaal;
-14 uur: algemene statutaire vergadering: voorlezen van de jaarverslagen door koning, griffier en
penningmeester; aansluitend de algemene vergadering van de vzw Sint-Sebastiaansgilde Herentals.
-Goedkeuring privacyverklaring;
-Huldiging jubilarissen en eventueel beëdiging;
-Mededelingen voor en vragen van de leden;
-Lidgelden en waarborgen regelen; loten HGK, Knaap;
-16 uur- 16.30 uur: koffie met dessert;
Elk beëdigd lid heeft bij de eedaflegging de plicht op zich genomen aanwezig te zijn op het
patroonsfeest. Dat betekent aanwezig zijn in de eucharistieviering, daarna op de keuzevergadering
en op de algemene statutaire vergadering.
-Wens je iets te bespreken of uitleg te horen tijdens het patroonsfeest, verwittig dan vooraf de raad.
-De waarborg voor het middagmaal bedraagt weer 10 euro; contant betalen kan bij koning Ludo of
bij hoofdman Ferdi of bij penningmeester Lies. Gebruik dan liefst bijgevoegd inschrijvingsformuliertje.
OF

Per overschrijving: rekeningnummer: BE82 4132 0903 6168
Sint-Sebastiaansgilde Herentals p.a. Wijngaard 43 2200 Herentals.
Vermeld dan: patroonsfeest +naam

____________________________________________________________________________________
_Zondag 20-01-2019: PATROONSFEEST
Inschrijving voor het middagmaal. Inschrijven ten laatste op donderdag 10 januari 2019.
Naam/namen: ...........................................................................................................................................
wenst/wensen deel te nemen aan het middagmaal op 20-01-2019 en betaalt/betalen hiervoor
............. X 10 euro als waarborg =

In totaal ................ euro.

Kandidaturen tweede deken: zoals elk jaar wordt de functie van tweede deken open verklaard. Beëdigde
gildeleden, mannelijke en vrouwelijke, kunnen zich kandidaat stellen.
Wie die taak op zich wil nemen, zegt dat vóór 15 januari aan de hoofdman of de koning of reageert per
mail.

Lidgeld 2019: de jaarlijkse bijdrage blijft 10 euro. Beëdigde leden en aspiranten die op het
patroonsfeest aanwezig zijn en dus hun waarborg betaald hebben, moeten dat lidgeld niet nog eens
extra betalen. Penningmeester Lies zal dat afrekenen op het patroonsfeest: teruggave waarborg,
betaling lidgeld. De meesten kennen de werkwijze al.
Wie echt niet aanwezig kan zijn op het patroonsfeest, kan betalen via overschrijving.
Vermeld dan: lidgeld 2019.

Graag ALLE lidgelden betalen voor einde januari.
Privacyverklaring:
Dank aan allen die hebben gereageerd op de mail met de privacyverklaring. Ik verwacht echter nog een
heel aantal reacties, ook van kandidaat-leden! Om ook bij de HGK in orde te zijn, moeten we echter ook
nog eens jullie handtekeningen verzamelen. Daarvoor hebben we de beste kans op 20 januari,
patroonsfeest. Er zal dan gevraagd worden om een formulier te tekenen dat we dan later aan de HGK
moeten bezorgen.

Nog enkele data voor 2019:
*Zondag 20-01: patroonsfeest en algemene vergadering van de vzw;
*Zaterdag 23-03: bal HGK, lentebal.
*Vrijdag 12-04: paasfeest-prinsenviering;
*Zondag 28-04: schietspel Dikberd;
*Zondag 5 mei: uitreiking eretekens HGK;
*Zaterdag 22 en zondag 23-06: gildefeest Meerle;
*Zondag 8-09: Monumentendag;
*Zondag 15-12: kerstfeest.
Wel dan, voor de goede samenwerking, de grote opkomst en het naarstige werk in 2018: iedereen van
harte dank!
Tot volgend jaar!
Voor de raad, de griffier, Jo.

Prettige feestdagen!
Geluk en gezondheid in 2019!

