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Woordje van de voorzitter

Geachte Gildenzusters, geachte Gildenbroeders,

Vooreerst wens ik de redactieraad van ons tijdschrift van harte te

danken voor het mooie nummer dat zij gemaakt hebben ter

gelegenheid van onze eerste gildendag in Bokrijk. De reacties

hierop waren héél positief en ik ben dan ook gelukkig met het

verschijnen van ons tweede nummer, met, naar ik hoop, evenveel

succes als het eerste.

De Federatie geraakt intussen op volle toeren. Dat zal U merken in deze en volgende uitgaven.

En zoals het bij iedereen in het voorjaar een beetje aanvoelt, zo voelt het ook bij ons aan. Wij

zitten namelijk boordevol plannen om dit jaar zaken te realiseren waar iedereen iets aan heeft.

Lessen en voordrachten staan op het programma. Hierover en over nog veel méér, ontvangt U te

gepaster tijd informatie.

Wij volgen met argusogen wetgevingen die belangrijk zijn voor ons en houden iedereen hiervan

op de hoogte.

Ook zal er opnieuw een gildendag worden georganiseerd. Dit moet trouwens een jaarlijkse

traditie worden. Zij die er in Bokrijk bij waren zullen dit zeker beamen.

Mag ik tot slot aan iedereen vragen om dit tijdschrift zoveel mogelijk te verspreiden en er voor

te zorgen dat wij eveneens iets van jullie vernemen. Dan pas

wordt ons tijdschrift echt interessant. Dan pas wordt het ook de

brug tussen al onze schuttersgilden. Dan pas ontmoeten wij

mekaar echt, ondanks het feit dat wij verspreid zijn over het

ganse Vlaamse land.

Ik wens elk van ons met dit nummer, veel leesgenot , en dank

iedereen die zich terug een jaartje zal inzetten ten voordele van

onze schuttersgilden.

Paul Stoop



Woordje van de redactie

Beste gildenzusters, beste gildenbroeders,

Als reactie op het eerste nummer van ons tijdschrift, mochten wij

zéér positieve lofbetuigingen ontvangen en deze voelen wij aan als

prikkels die ons aanporren verder te doen. En wij doen dit graag,

omdat wij tevens voelen dat velen met ons willen meewerken aan de

uitbouw van dit tijdschrift, of, laat het ons gerust zeggen, van hun tijdschrift. En zo hadden wij

het van in den beginne ook gezien.

Ons tweede nummer zou handelen over het vendelen. Verwacht niet dat wij hier een volledig

inzicht geven in deze discipline, dat is geenszins onze bedoeling. Daarvoor zijn er trouwens de

cursussen, maar wij willen langs dit tijdschrift om u een kleine aansporing geven om u in dit

onderwerp te verdiepen. Wij weten dat meerdere jongeren in verscheidene gilden en schutterijen

hieraan geïnteresseerd zijn. Wij willen hen een duwtje in de mg geven om de stap te zetten naar

een vendeldemonstratie, naar het volgen van een vendelcursus, of gewoon, om zelf eens een

boek over dit onderwerp te lezen.

Om de commissie Vorming te helpen bij dit opzet, deden wij een enquête over wat er aangaande

dit onderwerp reeds leeft of verhoopt wordt binnen onze Federatie. Wij zullen de resultaten

hiervan overmaken aan de commissie. Wij geven hiermee het startschot tot... maar het vendelen

moet u zelf proberen waar te maken.

In dit nummer vindt u tevens nieuws uit de verschillende Bonden die bij onze Vlaamse Federatie

zijn aangesloten en in dit verband kunnen wij niet voldoende benadrukken ons tijdig uw agenda

van gilden- en sportactiviteiten mee te delen ; het is in het voordeel van alle aangesloten leden.

En dank daarvoor bij voorbaat.

Enkele bijzondere wetenswaardigheden voor het goed verloop van de inwendige orde van uw

aller organisaties, vervolledigen dit nummer.

Aan allen heel veel leesgenot.

PATER KAREL

Hoofdredacteur



EEN AANLOOP NAAR HET VENDELEN

Een stok nemen, er een vlaggetje aan binden en dan maar in de lucht zwaaien, dat kan iedereen,

maar dat is nog geen vendelen. Vendelen vraagt iets méér en om dit méér goed te beheersen is er

heel wat nodig. Er is vooreerst materiaal nodig, maar er is tevens een juist inzicht en een

gedreven spirit nodig om met dit gedegen materiaal om te gaan zoals het moet.

Laat ons meteen al weten dat er niet enkel binnen onze Federatie van Vlaamse Historische

Schuttersgilden gevendeld wordt en meteen is daarmee aangegeven dat het niet slecht is even

over het muurke te kijken om te zien wat er zoal bestaat en vooral, om te zien of wij van anderen

iets kunnen (bij-)leren of niet. Het is maar in confrontatie met elkaar dat het ideale groeit.

De werkgroep die zich binnen onze Federatie bezighoudt met 'vendelen' zal dit alles beter en

meer gedetailleerd aanbrengen en verklaren ; wij geven enkel twee startblokken aan waarin u

zich kan nestelen om uiteindelijk wellicht een goede start te nemen.

Zo namen wij contact op met de heer Piet Van de Schans. Hij is de leider en bezieler van de

mooie en reeds internationaal bekende Vendeliersgroep ALFERI uit Kaulille. Hij is bereid om

desgevallend lessen te geven: hoe en waar dit zal gebeuren zal ook door de werkgroep worden

aangereikt. Zo verzorgt Piet o. a. een studiedag over het vendelzwaaien waar gehandeld wordt

over b. v. het ontstaan van het vendelzwaaien, de historische achtergronden, de vlaggrootte's en

verschillende soorten stokken, het vendelen heden ten dage, enz... De vendelcursus, zowel voor

beginnelingen als voor gevorderden, duurt telkens drie lesdagen van 9.00 u. tot 16.30 u. Er is

bovendien een vendelcursus voor vendelmonitoren. Deze laatste cursus is natuurlijk méér dan

een volg-cursus. De deelnemers hieraan moeten o. a. een eigen vendelreeks maken en deze

voorstellen. Ook deze cursus bestaat uit drie dagen. Dus niet te overweldigend, dat kan iedereen

aan.

Voelt gij het nog niet kriebelen om eens een kijkje te gaan nemen ? De Federatie zal haar best

doen om de geïnteresseerden zo goed mogelijk te begeleiden en dit in een gebeurlijke

samenwerking met Piet Van de Schans. Wij wensen hem alvast veel succes en... veel leerlingen!

Buiten deze mogelijkheid is er - aan de andere kant van het Federatiemuurke - een heel

van vendeliersopleiding. Dit wordt verzorgd door de werkgroep 'Vlaams Vendelarchief

Instituut voor Vlaamse Volkskunst te

Schoten en daarbij is onze genoemde

Piet ook een gewaardeerde mede-

werker. Reeds sedert 1969 verricht

dit instituut opzoekings- en

studiewerk met betrekking tot de

oude gildentraditie van het

vlaggenzwaaien. Dit heeft o.m.

geleid tot de uitgave van het

standaardwerk 'Het Vliegende

Vendel', een boek dat iedere

vendelliefhebber zou moeten hebben.

aanbod

van het

ss»



Door de publicatie van vlaggenspelen, het verstrekken van informatie, door cursussen en tijdens

regelmatige bijeenkomsten van vendeliers binnen een 'Verbroedering' zet de werkgroep zich

tevens in voor een ruimere verspreiding van het vendelen.

Wij vermeldden reeds het standaardwerk 'Het Vliegend Vendel'. Met meer dan 300 blz. tekst en

tientallen prenten, is dit boek uitgegroeid tot een echt standaardwerk dat niet alleen de duizenden

vendeliers zal aanspreken, doch eveneens allen die enige belangstelling hebben voor onze

volkscultuur. Dit boek kost slechts 16,00 €. Daarnaast verschenen er reeds vijf extra bundeltjes

'Vendel nu'. Hierin geeft men o. a. een grote verscheidenheid aan van de bij het vendelen

gebruikte termen ; tevens worden zeer merkwaardige vlaggenspelen, al of niet met

trombegeleiding, voorgesteld. Deze brochures kosten elk 9,00 €.

Verder verwijzen wij ook gaarne naar volgende publicaties:
- Vendelzwaaien - De Brechtse figurenreeks, door 0. Fran^ois in Tijdschrift voor Geschiedenis

en Folklore, Jaargang 18, 1955, n° l en 2.

- Het Vendel, door Jan Toorians, Uitg. Gesto, Bergen (Nl), 1969.

- Met Vlag en Wimpel, door Filip Santy en Antoon Osaer, Deel l en 2, Uitgave van het

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen met Kadoc, Leuven, 1984.

- Met Vliegend Vaandel en Slaande Trom, door Alfons Ising, Uitg. De Kempen,

Hapert (Nl), 1986.

Het is spijtig, maar onlangs organiseerde het genoemde Instituut voor Vlaamse Volkskunst een

driejaarlijkse vendelcursus in de Veilinghallen te Hoogstraten, doch, die dagen zijn helaas

voorbij. Daar had u als geïnteresseerde, al een kijkje kunnen nemen. Maar er zijn nog

gelegenheden om eens aan te lopen. Op zaterdag 5 juli 2003 organiseert 'Die Landouwe' de

Tien uren van Genk. Hier vindt men doorlopend een competitie tussen verschillende

vendelkorpsen, alsook een vendelestafette (=grootst mogelijke afstand al vendelend af te leggen

door ploegen van 3 tot 5 personen). Deze activiteiten worden gevolgd door een Ierse Folkavond

met live muziek. Er is gratis inkom. Doorlopend randanimatie, folkloremarkt en kinderattracties.

Dit alles vindt plaats op de atletiekpiste van het Technisch instituut, Collegelaan te Genk.

Aanmelden kan via telefoon 089/853.484.

Of loop eens binnen hij de Koninklijke Sint-Joris Schutterij te Kaulille. Zij hebben reeds een

mooie vendeliersgroep. Ga maar eens kijken: gij komt zeker al vendelend terug!

En wilt u over dit alles meer

informatie, richt u dan tot onze

Werkgroep voor Vendelen, met

zijn secretariaat bij

Willy Willems te Waanrode;

zijn telefoon is 016/77 96 67.

PATER KAREL
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^
'?u§-'

^•
ü

'_
s

if9^̂-l"lls^̂^̂̂^M̂
1

l̂^

eö

j
^̂

Ü

^3l̂§^

•^Ïl

J1co

^
 ^

Ü
 ^

•s1I'lü§1
Q;

^lil.•̂^s^l̂̂)^^1
NlK̂
'

^•llĴ$^

§s?5Qj
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^1ll^̂
^Q̂J

^§̂^.1̂^
'

1§s't^ŝ^
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'Ij^r§..^
sl^los

^̂̂ĴU
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Ĵ
ô
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BANISTIEK

De tijd lijkt wel voorbij te zijn dat in elke nieuw opgerichte vereniging de eerste

bekommernis uitging naar.... een vaandel!! Voor de aanschaf hiervan werden geen kosten

gespaard: het moest immers het 'uithangbord' worden van de betrokken gemeenschap.

De vaandeltraditie wordt thans nog hoofdzakelijk in ere gehouden in het

gildenwezen, de vendelkorpsen en volkskunstgroepen. Wanneer tot de aanmaak van een vaandel

besloten wordt, rijst meteen de vraag: wat kan / mag / moet er op een gilden- of vendelvlag

afgebeeld worden?

Over ' heraldiek' zijn reeds ontelbare publicaties verschenen, over 'banistiek' haast

niets! Jarenlang onderzoek is dan ook nodig geweest om bij tientallen auteurs voldoende

interessante gegevens te vinden. Na het schrijven van een basistekst kon gelukkig beroep worden

gedaan op een viertal heraldici die bereid waren nog meer gegevens te bezorgen en nazicht te

doen van de historische gegevens: dr. E. Van Autenboer ( Turnhout), dr. Van Ham (Bergen-op-

Zoom), dr. Vannoppen (Erps-Kwerps) en dr. Walrop (Heule). Adviezen werden tevens gegeven

door Erik Meersman (Viersel) en Piet Van de Schans (Kaulille), beiden reeds jaren medewerkers

binnen het Vlaams Vendelarchief. Dit alles resulteerde in het boek 'Banistiek\

Het bevat volgende hoofdstukken:

l. Geschiedenis van de vlaggen

2. Vlaggentypen
3. Vlaggentermen

4. Heraldische gegevens

5. De moeilijke keuze

6. Banistiek op een gildenvlag

7. Banistiek op zwaaivlaggen in het gildenwezen

8. Banistiek op vlaggen in de volkskunstbeweging

9. Het maken van de vlag

10. Onderhoud, bewaring en restauratie

11. Vlaggenprotocol en - gebruiken

12. Vendelgebmiken

In enkele bijlagen kan men meer gegevens vinden omtrent de beschermheiligen

van de gilden, heraldische figuren als leeuw en adelaar, provincie- en gemeentewapens.

Bovendien (in kleur) tientallen afbeeldingen van vaandels. Achteraan een lijst van

vlagfabrikanten die het werk mede hebben gesponsord.
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'Banistiek' is een uitgave geworden om trots op te zijn, niet alleen wat de prestatie betreft maar

ook inhoudelijk. F. H. Geens, de auteur, heeft het boek met veel enthousiasme geschreven vanuit

zijn betrokkenheid bij het gildenwezen en de volkskunstbeweging.

De meerkleurige buitenomslag is het werk van de befaamde graficus Frank-Ivo Van Damme.

Het boek ( formaat 21 x 30) telt 90 pagina's. Het kan besteld worden bij het

Instituut voor Vlaamse Volkskunst, Zamenhoflaan 4/8, 2900 Schoten, België, tel. 03.658.74.67.

Prijs: €12,00 - te verhogen met gebeurlijke verzendingskosten (binnenland €1,23 -

buitenland €2,41). Hun bankrekening is: KBC 416-3079451-83

Erg aanbevolen!! Een succesvolle verkoop van deze 40ste publicatie moet de

volgende uitgaven van het Instituut mogelijk maken.

VLAAMS VENDELARCHIEF

Deze werkgroep van het Instituut van Vlaamse Volkskunst bracht reeds meerdere

vendelpublicaties.

Het Vliedend Vendel

Een uitgebreid standaardwerk over het ontstaan, de ontwikkeling en de verspreiding van het

vendelzwaaien in Vlaanderen en elders. Het boek omvat praktische gegevens omtrent materiaal,

kledij, banistiek en muzikale begeleiding, eveneens de gedetailleerde beschrijving van vijf

traditionele vendelspelen uit Brabant en de Antwerpse Kempen.

Vendeltermen

Een brochure met de gedetailleerde omschrijving van de meest gebruikelijke houdingen,

bewegingen en figuren bij het vendelzwaaien. Deze bundel is niet alleen een sleutel bij het

instuderen van vlaggenspelen, maar tevens een nuttig hulpmiddel bij de opleiding van jonge
vendeliers.

Vendel Nu -l

Een brochure met vier vlaggenspelen: een vendelgroet (Gildengroet), een vendelreeks voor drie

vendeliers met trombegeleiding ad libitum (De drie heerlijkheden) en twee reeksen met

muziekbegeleiding (Taxandria en De Leeuwerick).

Vendel Nu -2

Een bundel met vlaggenspelen van verschillend karakter? Blikvanger is het 'Alferi-duospeF

waarin samenacterende vendeliers hun talent tonen. De 'Begroeting' en de 'Aalsterse reeks' zijn

spelen waarin de sierlijkheid van de vlaggenbeweging domineert. 'De Vlegel' valt dan weer op

door de krachtige bewegingen die elkaar afwisselen.
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Vendel Nu -3

Een bundel van drie vlaggenspelen op volksmuziek en één met trombegeleiding. 'AnsfriecT en

'Rozebeekse reeks' zijn zowel voor individuele vendeliers als voor korpsen geschikt.

De 'Dubbele Ronckaert' werd ontworpen voor een onbepaald aantal vendelduo's, terwijl voor

'De Vierslag' vier ervaren vendeliers vereist zijn.

Vendel Nu -4

Een bundel met andermaal vier vlaggenspelen: een voor solo-vendelier, een tweede voor een

vendeliersduo en twee voor korpsuitvoeringen. 'De Schuttersreeks' vergt door de afwisseling der

figuren en de verschillende worpen wel enig vendelierstalent. Het duo-spel 'De Slagmolen' dankt

zijn naam aan de krachtige slagbewegingen. Het wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan

figuren, tempowisselingen en verplaatsingen. 'De Vismarkt' gesteund door een vlotte melodie, is

een reeks die zich gemakkelijk laat uitvoeren en dan ook geschikt is voor beginnende groepen.

'De Kroon' wordt in cirkel uitgevoerd, valt op door eenvoudige figuren en het goed harmoniëren

met de muziek.

Vendel Nu -5

Hierin vier vlaggenspelen met, voor elk van hen, naar keuze bijpassende muziekbegeleiding.

'Jorisgroet' biedt de gelegenheid een groet te brengen aan een te huldigen persoon. 'Den Dool',

voor onbepaald aantal vendeliers, bevat een verscheidenheid aan figuren en tempowisselingen en

vereist wel enige technische vaardigheid. 'Semptse' komt best tot zijn recht in korpsuitvoering.

'Kiekoet' is een eerste gepubliceerde reeks voor kleinere vlaggen.

Bij een vliedend vaandel, een slaande trom

Handleiding voor trombegeleiding bij vlaggenspelen, met o.m. informatie over verschillende

trommodellen, een op tamboerwerk afgestemde beknopte notenleer, alsmede enkele passende

tamboermarschen.

Al deze uitgaven zijn te verkrijgen bij het Instituut voor Vlaamse Volkskunst, Zamenhoflaan 4/8,

2900 Schoten, België, tel.: +00 32 (0)3 658.74.67 Hun bankrekening is:
KBC 416-3079451-83.

RH. Geens.
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29 september 2002
Eerste gildendag van de

Federatie van Vlaamse

Historische Schuttersgilden

te Bokrijk

Het was kil en mistig toen wij aankwamen in Bokrijk. Onze eerste

activiteit van de dag was het bijwonen van een gildenmis in de

schuur van Zuienkerke. Een flink eindje stappen van de parking naar de schuur zorgde ervoor dat

wij langzaam opgewarmd raakten.

De gildenmis voorgegaan door Pater Karel, was niet zo maar een gewone gildenmis. Als intrede

verzorgden de kinderen van de gilde van Kampenhout een kort dansje, gevolgd door de prachtige

zang van het Mijnwerkerskoor. Meteen was de toon gezet voor de rest van de viering : het was

immers een gildenfeest en dat feesten mocht beginnen in de Eucharistieviering.

In zijn homilie vroeg pater Karel om in de loop van de dag toch eens langs de huisjes in Bokrijk

te wandelen en eventjes binnen te kijken om te zien hoe er vroeger geleefd werd, gevochten voor

het dagelijks bestaan,

bemind en gefeest,

geleden en gestorven,

hoe gezelligheid nog

troef was, ver weg van de

huidige moderne

materialistische en

stresserende tijd. In dat

verre verleden, de tijd

van de Germanen zijn

onze gilden ontstaan en

op vele duizenden

plaatsen uitgegroeid tot echte familiegemeenschappen binnen de muren van hun gemeenten. Bij

het zoeken naar hun ontstaan zal men al vlug stoten op de eeuwenoude basisgegevens,

gegrondvest op de diepste wezenskenmerken van de ziel van onze voorvaderen : de kleine

gemeenschappen die hun goden eerden omdat ze dankbaar waren voor de schepping en die zich

inzetten voor hun medemensen om hun leefgemeenschap te beschutten. Deze zorg voor de eigen

leefgemeenschap is nog altijd een opdracht voor alle gildenleden. Deze historisch oude, maar

zeker niet verouderde idealen moeten wij nastreven en beleven, geschoeid op een nieuwe leest.

-'y

Na het hooggebed werd door de gilden van Haacht en Kampenhout gezamenlijk de Rozenwals

gebracht rond het altaar en tussendoor zorgde het Mijnwerkerskoor nog voor prachtige zang. Het

was een stemmige en 'echte' gildenviering. Enig minpuntje : spijtig dat er zo weinig zitplaatsen
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waren in de schuur, zodat sommigen stilaan

zere benen begonnen te krijgen van een uurtje

rechtstaan.

Maar toen wij buiten kwamen en een stralende

zon ons begroette, was dat allemaal vlug

vergeten en konden wij ons klaar zetten voor

de optocht doorheen het domein van Bokrijk,

met de notabelen van

Bokrijk op kop. Het
was wel een flinke

trip naar het

Kempisch Plein waar

het podium was opgesteld. Er waren heel wat deelnemers aan deze

kleurrijke optocht van gilden en schutterijen zodat het enige tijd duurde

eer de ganse optocht de tribune met eregenodigden gepasseerd was.

Onmiddellijk na de ontbinding van de stoet en de verwelkoming door

de voorzitter van de Federatie, was het stormloop naar de

eetgelegenheden om de hongerige magen te stillen, want blijkbaar had

men in Bokrijk eventjes onderschat wat het was om gilden en

schutterijen te ontvangen. Wellicht

het enige minpunt van de ganse dag. Ondertussen weten ze

in Bokrijk dat schutters goed kunnen eten en drinken.

Toen iedereen toch zijn honger op een of andere manier had

gestild, was het de beurt aan de Brabantse gilden die

volksdansoptredens verzorgden. Zeer geslaagd kwamen

achtereenvolgens Schaffen, Kampenhout, Haacht en

Wespelaar aan de beurt en naarmate de optredens

vorderden, steeg de publieke belangstelling. En het mag

gezegd : wij mogen terecht

fier zijn op onze oude
tradities en moeten die zeker in ere houden. Tot slot van de

dansoptredens kwam de Poolse dansgroep Krakov nog aan de beurt

met een door de talrijke toeschouwers erg gesmaakt optreden, wel

een gans ander genre als de Vlaamse volksdansen.

Ondertussen waren er links en rechts op het domein drumbands en

vendeliers die hun beste kunnen toonden zodat er voor elk wat wils was. Aan de historische

staande (scheve) wip was het de gilde van Neder-over-Heembeek die de liefhebbers diets

maakten in het handboogschieten en met succes, want er zijn heel

wat schutters komen opdagen om hun kans te wagen om een

vogeltje naar beneden te halen. Pater Karel had immers beloofd dat

elkeen die een vogel schoot, beloond zou worden met een zwarte

pens zoals in de goeie oude tijd. Achteraf bleek die pens een gans

pakket kip te zijn, erg lekker en bedankt ervoor.

Tussendoor konden de geïnteresseerden ook even kennis maken
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met een minitentoonstelling die was opgezet op een zolder in

één van de Bokrijkse huizen. Een zestal gilden hadden er hun

gildenschatten te kijk gezet en dat kon op heel wat

belangstelling rekenen.

Het was een zeer aangename namiddag, zowel voor de

gildenleden als voor de talrijke bezoekers die toch eens wat

anders mochten beleven en kennismaken met de vele aspecten

verbonden aan het gildenleven.

Vijf uur was dan ook te snel daar, maar zoals afgesproken verzamelden alle deelnemers rond het

podium voor het slot van de geslaagde gildendag. Na een dankwoord van de voorzitter van de

Federatie en nog een preek van de pastoor van Bokrijk, kreeg elke gilde en schutterij een tinnen

bord aangeboden als aandenken aan deze onvergetelijke gildendag. Voor de groepen die een

prestatie hadden geleverd was er bovendien nog een zilveren herdenkingsmedaille en aan elke

deelnemer werd het eerste nummer van het nieuwe tijdschrift van de Federatie overhandigd.

Iedereen keerde tevreden huiswaarts en ... afspraak volgend jaar, want zo iets mag niet beperkt

blijven tot een eenmalige gebeurtenis. (Eventjes uit de biecht klappen kan nooit kwaad : er wordt

al druk gezocht om dit jaar de gildendag te laten plaatsvinden in een of andere Vlaamse stad en

er werden al kontakten gelegd met Mechelen voor dit evenement).

Frangois Van Noten

16



INFO uit de bonden

EUROPEES SCHUTTERSTREFFEN

Vöcklabruck - Oostenrijk
29, 30 & 31 augustus 2003

t Vöcklabruck, gelegen in het

enig mooie Salzkammergut is
in 2003 organisator voor het
14de Europees
schutterstreffen.
* Het programma kan U in

elk Verbond raadplegen

Voor nadere informatie
of inlichtingen
kunt U steeds
terecht bij de beheerraad.

Belgisch Overlegorgaan

c% qjd. njaajv het Watumaal

CKMtttiffue/uetut ii/L JHddert te.

Voor 2003 wordt het Nationaal Koningsschieten georganiseerd

door Het Provinciaal Verbond voor Karabijnschuttersgilden

Limburg en wel door St.Willebrordus Meldert Lummen, op 5 oktober.

Mede organisator is de gemeente Lummen ter gelegenheid van hun viering van

800 jaar bestaan der gemeente.

De Gildendag in 2003 zal plaats hebben te Mechelen op 28 september.

Alle gilden zijn welkom.

Voor 2004 wordt het Nationaal Koningsschieten georganiseerd door

Schuttersbond "De Maasvallei" op 3 oktober te Dilsen.

Zeg nooit, nooit,

want je weet maar nooit!!
17



vzw De Lommelse Schuttersgilden

De Lommelse Schuttersgilden.
Sportkalender 2003

Zaterdag

Zondag
Zondag

Zondag
Zondag
Zaterdag

Zondag
Zaterdag

Zondag
Zondas

Zondag
Zondag

22 maart

25 mei

29 juni
06 juli
10 augustus

23 augustus

28 augustus tot 01
07 september

13 september

21 september

28 september

05 oktober
23 november

Koningsschieten St. Jozef gilde om 15 uur.

Tornooi zware buks alle Lommelse gilden om 14 uur.

Verbroederingstornooi St. Jozefgilde om 14 uur.

O.L.S. te Kessenich.

Verbroederingstomooi St. Ambrosiusgilde om 14 uur.

Koningsschieten St. Sebastiaangilde om 15 uur.

september Europees koningsschieten te Vöcklabruck Oostenrijk.

Verbroederingstomooi St. Sebastiaangilde om 14 uur.

Koningsschieten St. Ambrosius om 15 uur.

L.D.S. te Opglabbeek.

Vlaamse Gildendas te Mechelen.

Nationaal Koningsschieten te Lummen Meldert.

Indoorschieten St. Jozef gilde in de Kom om 14 uur.

P.V.K.S.G Limburg

Provinciaal Verbond

Karabijnschuttersgilden Limburg.

Donderdag 01 mei

Donderdag 29 mei

Maandag 09 juni

Vrijdag 15 augustus

Provinciale wedstrijden 2003.

Provinciaal Koning & Koningin te S t. Amandus Spouwen

Verbond Zand & Leemstreek.

Provinciaal Kampioen Senioren te St. Antonius Congo Bockrijk

Verbond Genk.

Provinciaal Kampioene & Juweel te St. Anna Mellaer

Verbond Lummen.

Provinciaal Kampioen te St. Joris Brelaar Beringen

Verbond Beringen.
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Karabijnschuttersgilden

CVei^bond

BERINGEN-MUNSTREEK

Zondag
Zondag

Zondag
Maandag
Zondag

Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

30 maart

06 april
13 april
21 april
27 april
04 mei

08 juni
15 juni
29 juni
03 augustus

Verbondswedstrijden.

Ie wedstrijd te St. Willebrordus Meldert Lummen

2e wedstrijd te St. Denijs Beringen
3e wedstrijd te St. Joris Vorst ( Geenhout Beringen)
4e wedstrijd te Eendracht L. S. Gestel Lummen

5e wedstrijd te St. Ludovicus Paalstraat Beringen

6e wedstrijd te St. Antonius Geenhout Beringen
7e wedstrijd te St. Joris Brelaar Beringen
8e wedstrijd te St. Franciscus Hulst Tessenderlo

9e wedstrijd te St. Lambertus Laren Lummen

10e wedstrijd te St. Trudo Linkhout Lummen

Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

06 april
13 april
04 mei

01 juni
08 juni
22 juni
10 augustus

17 augustus

St. Barbara Winterslag te Gelieren Genk

St. Renardus Camerlo Genk

Eendracht Gelieren Genk

St. Barbara Winterslag Genk

St. Jozef Oud Winterslag Genk

St. Hubertus Hemmen te Camerlo Genk

St. Antonius Congo Bockrijk Genk
Eendracht Gelieren Genk

Zondag
Zondag
Zondag

Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

11 mei
18 mei
25 mei

01 juni
22 juni
06 juli
27 juli

Verbond Noord Lummen.
Verbondswedstrijden

St. Trudo Linkhout Lummen

Eendracht L. S. Gestel Lummen

St. Willebrordus Meldert Lummen

St. Jacobus Rekhoven Lummen

St. Jan Schulen Herk de Stad

H. Sacrament Geneiken Lummen

St. Lambertus Laren Lummen
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Verbond Zand

& Leemstreek

Zondag 06 april St. Kristoffel Munsterbilzen
Zondag 13 april O.L.V. Zutendaal

Zondag 20 april St. Jozef Spurk te St. Joris Munsterbilzen

Zondag 27 april St. Amandus Spouwen
Zondag 04 mei St. Joris Munsterbilzen

Zondag 11 mei St. Martinus Munsterbilzen te St. Kristoffel Munsterbilzen

Zondag 18 mei St. Blasius Rijkhoven
Zondag 25 mei St. Lutgardis Martenslinde te St. Blasius Rijkhoven

Zondag 01 juni St. Niklaas Eigenbilzen
Zondag 08 juni St. Rochus Gellik
Zondag 15 juni O.L.V. Presentatie Eigenbilzen

Zondag 22 juni St. Quintus Hees te St. Joris Waltwilder
Zondag 29 juni St. Dominicus Termien Genk

Zondag 06 juli St. Rochus Zutendaal
Zondag 17 augustus St. Jozef St. Spurk Munsterbilzen.

Verbond

Lummen Zuid

Zondag 06 april St. Sebastiaan Schalbroek
Zondag 13 april St. Rochus Genebos
Zondag 27 april St. Hubertus Ubbersel
Zondag 04 mei St. Hubertus Goeslaar

Zondag 11 mei St. Anna Mellaer

Zondag 18 mei St. Jan Thiewinkel
Zondag 25 mei S t. Jacobus Eversel

Zondag 08 juni Kapel aan de Beukenboom(Thiewinkel)
Zondag 22 juni O.L.V. Oostereinde
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Verbonden

Maas & Kempen

Maasvallei

ĉ£l
»\1

Zondag
Zondag
Zondag

Zondag
Zondag
Vrijdag
Zaterdag

Zondag

Maandag

27 apri
11 mei
18 mei

01 juni
01 juni
06 juni
07 juni
08 juni
09 juni

Persoonlijk Kampioenschap O.L.S. te Ellikom

Beker Mr. Creemers te Dome

Maasvallei: Ie Verbondsfeest te Maasmechelen l

Maas & Kempen : Ie Verbondsfeest te Dome

Maasvallei : 2e Verbondsfeest te St. Ambrosius Kinrooi

Maasvallei : viering 250 jarig bestaan van St. Pieter Leut

18 uur. Receptie, tentoonstelling & geschiedenis van de schutterij

Frühschoppen met namiddag kindervoorstelling

Mis om 9ul5: Om 14 uur optocht met verschillende schutterijen :

daarna Konings schieten voor eigen schutters,

Koningsschieten voor bezoekende schutters,

Konings schieten voor publiek telkens met een eigen

vogel.

Zondag 22 juni Maas & Kempen: 2e Verbondsfeest te Niel bij As
Zondag 22 juni Maas vallei: 3e Verbondsfeest te St. Pieter Leut

Zondag 06 juli Beide : O.L.S. te St. Martinus Kinrooi

Zondag 27 juli Maas & Kempen : 3e Verbondsfeest te Kinrooi
Zondag 10 augustus Maas & Kempen : 4e Verbondsfeest te St. Anna Opglabbeek

Vrijdag 15 augustus Maas & Kempen : 14 uur St. Joris Kaulille Schietwedstrijd niet- leden.

Zondag 24 augustus Beker Maasvallei te St. Catharina Beek

Zondag 31 augustus Bondskoningsschieten te St. Catharina Beek

Zondag 31 augustus Jaarlijkse vogelschieting ook voor niet-leden St. Joris Kaulille

met viering van de dorpskoning om 16 uur.

Zondag 21 september Beide bonden : L.D.S. te St. Amandus Opglabbeek

Zondag 05 oktober Nat. Konings schieten te St. Willebrordus Meldert Lummen
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HOOFDSCHUTTERSGILDE
VAN BRABANT

De Hoofdschuttersgilde van Brabant richt elk jaar een kampioenschap in voor

handboogschieten voor de leden van de bij haar aangesloten schuttersgilden. Dit kampioensschap

vindt plaats op drie zaterdagen in de maanden mei en juni. De proeven gaan door op drie

verschillende locaties en er wordt geschoten op liggende en op staande wip. Dit jaar hebben de

proeven plaats op 17 en 31 mei te Meldert en op 14 juni te Sint Brixius Rode.

Op zaterdag 28 en zondag 29 juni is er te Herne het Brabants Gildenfeest. De ganse zaterdag

zijn er schietingen voor een aantal nevenklassementen, zoals prins, prinses, jeugdprins en

jeugdprinses. De belangrijkste gebeurtenis van die dag is uiteraard de schieting voor de titel van

Koning van Brabant. Om l 8 uur stipt verschijnen de gildenkoningen onder de staande wip en na

drie voorafgaande schoten van de uittredende koning, waarin die mag trachten om zijn titel te

verlengen, brandt de strijd los. Wie de koningsvogel naar beneden kan halen mag zich fier

Koning van Brabant noemen en bovendien mag zijn gilde volgend jaar het Brabants Gildenfeest

organiseren.

Op zondag is er dan het eigenlijke gildenfeest welk aanvangt met een gildenmis, waarin de

nieuwe koning van Brabant zijn fel begeerde koningsmedaille in ontvangst mag nemen. Daarna

is er een feestelijke optocht van de kerk naar het feestterrein. Het feest wordt geopend met een

korte officiële plechtigheid waarin de Koning van Brabant wordt gehuldigd. Nadien zijn er nog

allerlei attracties: volksdans optreden, vrije schietingen op liggende wip, zang en dans, ...

kortom voor elk wat wils.

Ook de twee gewesten waaruit de Hoofdschuttersgilde is samengesteld, hebben hun eigen

schietingen en gewestfeest en elke aangesloten gilde heeft wel eens in de loop van het jaar een of

meerdere activiteiten. Vermeldenswaardig dit jaar zijn de driejaarlijkse koningsschieting van de

Haachtse gilde en de driejaarlijkse koningsschieting en kasteelf eesten van de gilde van

Waanrode.

Bij de Sint-Sebastiaansgilde van Haacht gebeurt de driejaarlijkse koningsschieting op Ons

Heer Hemelvaart (donderdag 29 mei) nog volgens zeer oude geplogenheden. De gilde vertrekt in

stoet op de Markt naar het gildenterrein, begeleid door de oudste muziekmaatschappij van de

gemeente. Daar aangekomen om 15 uur, gaan de gildenleden driemaal rond de staande wip om

de kwade geesten te bezweren, waarna alle gildenbroeders zich terugtrekken, terwijl de

uittredende koning de vogel op de wip plaatst en met een hamer deze goed vast klopt op de

gespleten pin. Dit gebeurt onder de plooien van de gildenvlag en enkel de ouderman is getuige
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hiervan. De wip wordt rechtgetrokken en geen enkele gildenbroeder, buiten de twee getuigen,

weet hoe vast de koningsvogel wel staat. De koning ontdoet zich van de koningsbreuk en hangt

deze aan de wip, samen met de mantel van de koningin. Dan volgen de ereschoten van de

burgemeester, de pastoor en de voorzitter van de muziekmaatschappij en de uittredende koning.

Daarna begint de eigenlijke strijd en alle gildenbroeders wagen hun kans, in volgorde van hun

intrede in de gilde. Aangezien de koningsvogel stevig op de wip bevestigd is, moeten er
meerdere rake schoten (15, 20, 30, ... niemand weet het) gelost worden eer hij zijn definitieve

buiteling naar beneden maakt. Van zodra de nieuwe koning gekend is, wordt deze op de

schouders van de gildenbroeders rondgedragen en mag hij van elke gildenzuster drie stevige

zoenen in ontvangst nemen (weer in volgorde van intrede). Ondertussen loopt de koster naar de

kerk en laat de klokken feestelijk luiden. Alle gildenzusters hebben ieder twee flessen erewijn

meegebracht om de nieuwe koning te vieren. Na de nieuwe koning het koningszilver en de

koningin de koninginnemantel omhangen te hebben, de heildronk en de Rozenwals ter ere van

het nieuwe koningspaar, gaat het stoetsgewijs naar de kerk waar de pastoor wacht voor een korte

plechtigheid. De rest van de dag (en nacht) worden er vele cafés bezocht en wordt er uitbundig

gevierd, allemaal op kosten van de nieuwe koning.

Op 15 augustus 2003 richt de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde van Waanrode haar

driejaarlijkse koningsschieting en kasteelfeesten in. Deze gaan door in het kasteelpark van hun
hoofdman Graaf Guillaume d'Arschot Schoonhoven en is gratis toegankelijk voor iedereen.

Het programma ziet er uit als volgt :

10.00 uur : Openluchtmis op de pui van het kasteel, voorgegaan door Pater Karel,

opgeluisterd door het zangkoor en muzikaal begeleid door de Kon. Fanfare
"Deugd en Vreugd".

11.00 uur : Wijding en inhuldiging nieuwe vlag en nadere kennismaking met het

patrimonium van onze gilde.

11.30 uur : Opening drankstanden en doorlopend eetgelegenheid: (broodjes, gebak, ijsjes

en BB Q aan democratische prijzen).

14.00 uur : Vorming optocht, intrede en voorstelling van de Koninklijke Sint-
Sebastiaansgilde, begeleid door de Kon. Fanfare "Deugd en Vreugd"

14.15 uur : De uittredende koning wordt ontdaan van de Koningsbreuk. Verwelkoming en

protocol van de schieting.

14.30 uur : Begin van de koningsschieting op historische staande wip met gewone handboog.

Tijdens en na de schieting :
Optreden van de Koninklijke fanfare "Deugd en Vreugd", optreden van "Vrienden van Ghysmo",

een folkloristische groep die haar kennis over de middeleeuwen wil tentoonstellen aan het

publiek door middeleeuwse dansen in aangepaste klederdracht op middeleeuwse muziek,

tweegevecht van ridders met uitleg over de gebruikte wapens, een demonstratie stokgevecht, een

act van een valkenier met voorstelling en uitleg over gebruikte vogels, een vuurdans en andere

middeleeuwse gebruiken.

Er is ook mogelijkheid tot boogschieten op liggende wip.

Na de schieting : huldiging nieuwe koning, installatie nieuwe prins en uitreiking ereprijs.

Van deze en nog veel andere dingen kan u, op 15 augustus aanstaande, gratis meegenieten in het

prachtige Kasteelpark van onze hoofdman Graaf Guillaume d'Arschot Schoonhoven,

Klipgaerdenstraat 2 te 3473 WAANRODE. Een dagje vertoeven in dit park is op zich al de

moeite waard.
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De Confederatie der

Historische Schuttersgilden
v.z.w.

Groot Antwerps Gildenjuweel
10 augustus 2003.

"DEN CRANS" viert!!
Elk jaar, tijdens de maand augustus, viert Antwerpen zijn groots en nog steeds

groeiend " Antwerps Gildenjuweel" en dit mede in het kader van de Ommeganck. Een steunpilaar

voor dit jaarlijks duizenden bezoekers lokkende project is zeker "Den Crans van Aloude

Schuttersgilden van Antwerpen". Deze gilde is lid van de Confederatie van Historische

Schuttersgilden, één der grotere aangesloten onderverdelingen van onze Federatie van Vlaamse

Historische Schuttersgilden.

Alvorens wij de meer praktische gegevens van dit Antwerps Gildenjuweel meedelen,

willen wij graag de historiek van "Den Crans" weergeven.

"Den Crans", zoals de gilde met haar verkorte naam bekend is, beschouwt zich als de

erven van de zes Antwerpse gewapende of schutsgilden, die sinds de dertiende eeuw geprivilegieerd

werden door de Hertog van Brabant en de Antwerpse magistraat. Het waren eedgenootschappen van

een beperkt aantal betrouwbare poorters. Deze gilden waren:

1306: "De Oude voetboog" of "De Goedwillighen", later Sint-Jorisgilde.

1348: "De Oude Handboog", later de Sint-Sebastiaangilde.

1385: "De Jonge Voetboog".

1485: "De Jonge Handboog", of "De gebroken Pese", later Sint- Laurentius.

1487: "De Gilde der Schermers en Hellebardiers" of "De Haertsiers", later

Sint-Antonius, ook Sint-Michiel.

1489: "De Kolveniersgilde", later de Sint-Christoffelgilde.

Op het einde van de 16e eeuw hebben deze gilden geen militaire en nagenoeg geen politionele taak

meer te vervullen, maar blijven toch deelnemen aan de stadsfeestelijkheden en de gildentomooien.

Hun voornaamste bezigheid is te schieten "om de plaisance" met hun originele wapens.

24



Uiteindelijk afgeschaft door het Napoleontisch decreet van 1794, herleven deze Antwerpse gilden

niet zoals in zovele andere steden, tot rond 1958 het Antwerps gildenwezen terug leven wordt

ingeblazen. Sinds 1971 worden de oude tradities en gebruiken van voornoemde oude gilden bij "Den

Crans" verder gezet en in ere gehouden. Naast de beoefening van de schietsport voor het vermaak, is

er nog een belangrijke culturele werking. Deze werking met wetenschappelijke, heemkundige en

volkskundige voordrachten, worden iedere derde vrijdag van de maand gehouden, niet in de

maanden juli en augustus. Deze voordrachten vinden plaats in de lokalen van "De Reuzenpoort" te

Borgerhout waar eveneens de schietsport wordt beoefend, elke donderdagavond vanaf 20 uur.

Bent U geïnteresseerd? Neem dan contact op met:

Ter griffie Mevr. Diane Streumer

Tumhoutsebaan 102/7

B 2140 Borgerhout
Tel.: 03/272.16.25

Het programma van deze uitzonderlijke dag verloopt als volgt:

-10 uur Plechtige Gildenmis in de Sint-Jacobskerk, St- Jacobsstraat.

-14 uur Aanvang van de optocht langs de Italiëlei, Jezusstraat, Meir, Eiermarkt,

Melkmarkt, Grote Markt met ontbinding op de Suikerrui.

-15 uur Aanvang van de verschillende schietwedstrijden op de Grote Markt.

Ook het publiek kan deelnemen aan een Rozenschietmg met de kolfkruisboog op 6m. doel.

De vendeliers, de tamboers en de volksdansers geven hier hun demonstraties.

- Van 13.00 uur tot 19.00 uur kan men de oude ambachten aan het werk zien en

kennis maken met oude technieken.

- Tenslotte is er ook het straattheater door de Rederijkerskamers en hun gastgroepen

op de Handschoenmarkt en de Lijnwaadmarkt.

DE TOEGANG TOT ALLE MANIFESTATIES EN FEESTELIJKHEDEN IS GRATIS.
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De "KONINKLIJKE
KRUISBOOGMAATSCHAPPIJ H.U.Z.

van LEUVEN"
-> ^1

^^'(v*'
^
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Historische klederdracht

Wellicht interessant om eens langs te lopen, zijn zeker volgende evenementen:

Zaterdag 7 juni 2003. De Leuvense schuttersfeesten (6 meter) en het Brabantse hertogelijke

Stedentomooi (20 meter) en dit in samenwerking met de stad Leuven en de vier Vlaams-Brabantse

Kmisbooggilden uit Gelrode, Tienen en Leuven.

Vrijdag 5 september 2003. "Leuven beweegt", is een initiatief van de stad Leuven in samenwerking

met Bloso en de verschillende sportverenigingen van het Leuvense om hun sporttakdiscipline beter

bekend te maken bij de jongeren.

Zaterdag 11 oktober 2003. Grote prijs "Jacques en Marcel Lafortune", 6 meter en 10 meter. Dit is

een vrije wedstrijd waaraan alle kruisboogschutters mogen deelnemen.

Indien U meer gegevens wenst omtrent een bepaalde schieting of wedstrijd, kan U steeds terecht op

het e-mail adres: patrick.venster@skynet.be. Of bij hemzelf :

Patrick Venster, Verbindingslaan 6 te 3001 Heverlee. Telefoon; 016-40.58.80.

yy^-^l
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BILLIJKE VERGOEDING
Frangois Van Noten

Als er in het verleden muziek gedraaid werd op gilden- of schuttersfeesten of andere evenementen

ingericht door een vereniging, waren er auteursrechten verschuldigd. De inning ervan gebeurde door

SABAM en kwamen ten goede aan auteurs, componisten en uitgevers. De eigenlijke uitvoerende

zangers en muzikanten werden echter niet vergoed voor hun prestaties. Om een einde te maken aan

deze onrechtvaardigheid, werd de "billijke vergoeding" ingevoerd in 1994

door een nieuwe Auteurswet. Deze billijke

vergoeding is verschuldigd indien opgenomen

muziek ten gehore wordt gebracht in voor het

publiek toegankelijke lokalen.

Per sector werden de tarieven en de

toepas singsmodaliteiten voor de inning van de

billijke vergoeding vastgelegd in verschillende Koninklijke Besluiten. Voor de sociaal-culturele

activiteiten in de openbare en privé-sector, waar onze gilden en schutterijen thuishoren, werden de

bepalingen opgenomen in het KB van 8/11/2001 en het innen van de vergoedingen vangt aan vanaf

l januari 2002. Tijd dus om deze nieuwe bijkomende verplichting voor het verenigingsleven eens

van naderbij te bekijken.
In dit artikel worden enkel de regels besproken welke van toepassing zijn in de sociaal-culturele

sector.

Voor wie van toepassing ?

De billijke vergoeding moet betaald worden indien in het kader van de activiteit of de werking
opgenomen muziek afgespeeld wordt.

Dit kan gebeuren zowel ter gelegenheid van een tijdelijke activiteit zoals bijvoorbeeld een

bondsfeest, een tentoonstelling, een barbecue of mosselfeest, een gildenbal, ..., als permanent bij de

uitbating van het gildenlokaal, waarbij de vergoeding betaald wordt voor een gans jaar.

Bij de vaststelling van het tijdelijk tarief dat van toepassing is moet er ook nog rekening gehouden
worden of het gaat om activiteiten "zonder drank", "met drank" of "met dans".

"Zonder drank" zijn alle soorten activiteiten waarbij geen drank en/of maaltijden worden geserveerd

en waarbij niet gedanst wordt (voorbeeld : tentoonstelling, rommelmarkt, ...). Marginaal gebruik van

drank en/of maaltijden wordt ook in deze categorie gerangschikt. Dit gebruik is echter zeer

beperkend te interpreteren.
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Zo wordt het verbruik van koffie of water tijdens een vergadering, een drankautomaat zonder verdere

infrastructuur of een ijskast met dranken waarbij iedereen zichzelf bedient, aanzien als marginaal

gebruik en gerangschikt als activiteit "zonder drank". Typische voorbeelden van activiteiten "met

drank" zijn een restaurantdag, mosselfeest of barbecue en in de categorie "met dans" zijn een bal of

fuif de meest voor de hand liggende activiteiten.

De verschuldigde vergoeding wordt berekend op basis van de oppervlakte van de ruimte die gebruikt

wordt om muziek af te spelen. Deze oppervlakte dient steeds berekend te worden van muur tot muur.

Bij tijdelijke activiteiten moet de oppervlakte aangegeven worden die toegankelijk is voor het
publiek. Indien deze tijdelijke activiteit in open lucht plaatsvindt, is het niet altijd gemakkelijk om de
oppervlakte te bepalen. In dat geval is het aantal luidsprekers bepalend om de vergoeding te bepalen.

! De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op l januari op basis van de evolutie van de

gezondheidsindex. Alle bedragen opgenomen in dit artikel zijn deze zoals ze van toepassing zijn in

2002. De verschuldigde BTW van 6 % is niet begrepen in de opgegeven tarieven en moet nog

bijgevoegd worden.

Permanente uitbatins van een lokaal

Voor de berekening moet de totale oppervlakte opgesplitst worden in een gedeelte waar meestal geen

dranken en/of maaltijden worden geserveerd en een gedeelte waar een regelmatige horeca-uitbating

plaatsvindt. Tot deze laatste ruimte behoren ook de lokalen die behoren tot de horeca-uitbating, maar

niet permanent gebruikt worden, maar bijvoorbeeld enkel op drukke momenten.

Voor de oppervlakte zonder drank is het basistarief verschuldigd dat vooraf voor een gans jaar

betaald wordt.

Basistarief (zonder drank, zonder dans)

Oppervlakte

Tot 200 m2

Tot 400 m2

Tot 600 m2
Tot 800 m2

Tot l.000 m2

Tot l.200 m2

Tot l.500 m2

Tot 2.000 m2

Tot 3.000 m2

Tot 4.000 m2

Tot 5.000 m2

Tot 7.500 m2

Tot 10.000 m2

> 10.000 m2

Binnen

47,44 €

65,89 €
79,07 €
92,25 €

105,43 €
131,79 €
158,17 €
210,89 €
263,62 €
303,17 €
342,72 €
382,24 €

421,79 €

474,51 €

Buiten

23,71 €

32,94 €

39,53 €
46,13 €

52,72 €

65,90 €
79,08 €
105,44 €
131,82 €
151,59 €
171,36 €
191,12 €

210,89 €
237,26 €

Luidsprekers

Van l tot 2

Van 3 tot 5
Van 6 tot 10
Van 11 tot 15

Van 16 tot 20

Van 21 tot 25
Van 26 tot 30

Van 31 tot 40

Van 41 tot 50

Van 51 tot 60

Van 61 tot 70
Van 71 tot 90

Van 91 tot 110

> 110

Als er tijdelijke activiteiten met drank en/of dans worden georganiseerd, dan moet het

overeenkomstig tijdelijk tarief betaald worden (zie verder).
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Voor het deel van het lokaal waarin door de vereniging regelmatig dranken en/of maaltijden

aangeboden of bereid worden, is het Horecatarief van toepassing.

Horecatarief

Oppervlakte

Tot 100 m2

Tot 200 m2

Tot 300 m2

Tot 400 m2

Tot 500 m2
Extra 200 m2

Forfaitaire facturatie

Permanente

oppervlakte

130,35 €
163,02 €
195,70 €
228,40 €
261,07 €
58,35 €

1.305,48 €

Occasionele

oppervlakte

65,17 €

81,51 €

97,85 €
114,18 €
130,52 €
29,16 €

Terrassen in

open lucht

65,17 €
81,51 €

97,85 €

114,18 €
130,52 €
29,16 €

Tijdelijke binnenactiviteiten

Wanneer een vereniging een tijdelijke activiteit organiseert, moet zij minstens vijf dagen vóór die

activiteit plaatsvindt een aangifte indienen en de billijke vergoeding betalen vóór de activiteit.

Eerste vraag die men zich moet stellen is of er door de uitbater van de zaal waar de activiteit

plaatsvindt geen jaarvergoeding is betaald die ook de geplande activiteit dekt. Als dat zo is, moet er

geen vergoeding meer betaald worden. Als bijvoorbeeld een gilde haar jaarlijks gildenbal organiseert
in de parochiezaal en de uitbater van de parochiezaal heeft de jaarvergoeding betaald voor een

polyvalente zaal "met dans", dan hoeft de gilde niets meer te doen i.v.m. met de billijke vergoeding.

Is dat niet het geval dan is de billijke vergoeding verschuldigd volgens de oppervlakte waarbij ook
nu weer onderscheid moet gemaakt worden tussen activiteit "zonder drank" (volksdansles,

tentoonstelling, ...), "met drank" (mosselavond, kaartavond, ...) of "met dans" (bal, ...)

In de categorie "met dans" speelt ook het gevraagde inkomgeld een rol om het tarief te

bepalen.
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Tijdelijke binnenactiviteiten

Oppervlakte

Inkom

Tot 100 m2

Tot 200 m2
Tot 300 m2

Tot 400 m2

Tot 500 m2

Tot 600 m2

Tot 700 m2

Tot 800 m2

Tot 900 m2

Tot l.000 m2

Tot l.200 m2

- Tot l.500 m2

Tot 2.000 m2

Tot 3.000 m2

Tot 4.000 m2

Tot 5.000 m2

Tot 7.500 m2

Tot 10.000 m2

10.000 m2

Extra 100 v

Zonder drank (l)

9,47 €

13,16 €

15,80 €

18,45 €

21,08 €

26,34 €

31,63 €
42,17 €

52,71 €
60,62 €

68,54 €

76,45 €

84,34 € >

94,90 €

Met drank (2)

18,96 €
35,83 €

52,19 €

67,47 €

81,72 €

94,90 €
107,01 €
118,08 €
128,11 €

137,07 €

8,96 €

(< 4,11 €
20,36 €

38,17 €

69,98 €
76,35 €

94,16 €

139,97 €
184,50 €
254,48 €
305,38 €
356,28 €

76,35 €

Met dans (2)
< 8,21 € > 8,21 €

24,18 €

44,53 €

77,62 €

118,34 €
162,87 €
244,31 €
325,74 €
407,18 €
488,62 €
570,05 €

101,80 €

28,00 €

55,99 €

111,97 €
167,96 €
223,95 €
335,92 €
447,89 €
559,88 €
671,85 €
783,82 €

127,25 €

De tarieven "zonder drank" zijn geldig voor twee dagen (48 uur)

De tarieven "met drank" en "met dans" zijn geldig voor l dag (24 uur)

Tijdelijke activiteiten in open lucht

Gelijkaardig aan de tijdelijke binnenactiviteiten, is de billijke vergoeding ook verschuldigd wanneer
opgenomen muziek ten gehore wordt gebracht tijdens openluchtactiviteiten. Dezelfde verplichtingen

zijn van toepassing : aangifte 5 dagen vóór de activiteit en betaling vóór de activiteit. Ook hier wordt

onderscheid gemaakt tussen activiteiten "zonder drank", "met drank" en "met dans". Aangezien het

niet altijd gemakkelijk is om de oppervlakte per categorie vast te stellen, zijn er specifieke regels

opgesteld.

Voor activiteiten "zonder drank" en enkel in deze categorie - zal het aantal luidsprekers geteld

worden als de oppervlakte moeilijk te bepalen is.

Voor de activiteiten "met drank" worden de speciaal daartoe ingerichte ruimtes genomen, .zoals een

tent of het gedeelte van het terrein specifiek gebruikt voor drank- en/of eetgelegenheid. Bevinden er

zich ook drank- en eetstanden op het terrein, dan zal men hiervoor een oppervlakte aanrekenen van

15 m2 per lopende meter van deze standen.

Concreet gaat men bij de berekening vertrekken van het vaststellen van de oppervlakte "met dans",

vervolgens de oppervlakte "met drank" (specifieke ruimtes + oppervlakte toegewezen aan drank- en

eetstanden) en tenslotte wordt de resterende oppervlakte van het terrein geacht als gebruikt "zonder

drank".
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Tijdelijke activiteiten in open lucht

Oppervlakte

Tot 100 m2
Tot 200 m2

Tot 300 m2
Tot 400 m2

Tot 500 m2

Tot 600 m2

Tot 700 m2

Tot 800 m2

Tot 900 m2
Tot l.000 m2

Tot l.200 m2

Tot l.500 m2

Tot 2.000 m2

Tot 3.000 m2

Tot 4.000 m2

Tot 5.000 m2

Tot 7.500 m2

Tot 10.000 m2

> 10.000 m2

Extra 100 m2

Zonder drank (l)

4,73 €

6,57 €

7,88 €

9,21 €

10,53 €

13,16 €
15,80 €

21,08 €
26,34 €

30,31 €
34,26 €

38,22 €

42,17 €

47,44 €

Luidsprekers

Van l tot

Van 3 tot 5

Van 6 tot 10

Van 11 tot 15

Van 16 tot 20
Van 21 tot 25

Van 26 tot 30

Van 31 tot 40

Van 41 tot 50

Van 51 tot 60

Van 61 tot 70

Van 71 tot 90
Van 91 tot 110

> 110

Met drank (2)
9,47 €
217,91 €

26,09 €

33,72 €

40,85 €
47,44 €

53,50 €
59,04 €
64,05 €

68,54 €

4,48 €

Met dans (2)

11,86 €

26,34 €

43,76 €

64,69 €

89,73 €
120,04 €
157,12 €
202,96 €
255,68 €
308,41 €

52,71 €

De tarieven "zonder drank" zijn geldig voor twee dagen (48 uur)

De tarieven "met drank" en "met dans" zijn geldig voor l dag (24 uur)

Praktisch

Verenigingen die onderworpen zijn aan een jaartarief, nemen best zelf het initiatief om een

aangifteformulier te vragen als zij niet gecontacteerd werden door een van de beheersmaatschappijen

die instaan voor de inning van de billijke vergoeding. Stelt men later bij een controle vast dat er toch

muziek wordt afgespeeld zonder dat er een aangifte werd ingediend, dan wordt er aangenomen dat

het hoogste tarief van toepassing is.

Indien de vereniging opgenomen muziek afspeelt in een voor het publiek toegankelijke plaats ter

gelegenheid van een tijdelijke activiteit, heeft zij de plicht om op eigen initiatief een aangifte te
doen. Deze aangifte moet minimum 5 dagen voor de aanvang van de activiteit in het bezit zijn van

de inningsmaatschappij en de betaling moet gebeuren vóór de activiteit plaatsvindt. Het niet of

laattijdig indienen van de aangifte geeft aanleiding tot een verhoging van 15 % met een minimum

verhoging van 99,16 € .

De aangiften kunnen aangevraagd worden bij

Outsourcing Partners

PB 181
Gent 12
Tel. 070/66 00 16

of kunnen ook via de website www.bvergoed.be worden gedownload.
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EEN NIEUWE WET OP DE V.Z.W/S
LAATSTE NIEUWTJES

Fran9ois Van Noten

Sinds het verschijnen van het eerste nummer van dit tijdschrift in september 2002, is er natuurlijk

een en ander gebeurd in het VZW-landschap. De nieuwe VZW-wet van 2 mei 2002 is ondertussen in

het Belgisch Staatsblad verschenen op 18 oktober 2002. In tegenstelling met het wetsontwerp zou de

wet in werking treden "de eerste dag van de tweede maand volgend op de bekendmaking van de

wet", 's Anderdaags verscheen er al een erratum in het Staatsblad en verschoof de inwerkingtreding

naar "de eerste dag van de tweede maand volgend op de bekendmaking van het koninklijk besluit ter

uitvoering van de wet", zoals ten andere was voorzien in het ontwerp. Ook maakte men van de

gelegenheid gebruik om nog een aantal fouten recht te zetten.

Uiteindelijk werd de volledige wet nog maar eens opnieuw gepubliceerd in het Staatsblad van l l
december 2002. Wie dacht dat de problemen daarmee van de baan waren, had het verkeerd voor. Op

12 december 2002 verscheen er het wetsontwerp tot "Oprichting van een Kmispuntbank van

Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende

ondernemingsloketten". Op het eerste gezicht een wet die zich specifiek zal richten tot de

handelsvennootschappen, maar groot is de verbazing als er in het wetsontwerp tweemaal een

wetsartikel wordt aangetroffen dat wijzigingen aanbrengt aan de nieuwe VZW-wet en dus de VZW's

aanbelangt.

Vooreerst wordt er nog maar eens gesleuteld aan de datum van inwerkingtreding van de wet op de

VZW's. In het nieuwe (goedgekeurde) ontwerp staat dat de Koning voor elk artikel van deze wet

bepaalt wanneer het in werking treedt, dus niet voor de wet in zijn totaliteit.

Andere belangrijke wijziging in dit ontwerp is dat het administratief dossier niet zal moeten
neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, maar op de griffie van de

handelsrechtbank.

Op 23 december 2002 werd dit wetsontwerp goedgekeurd door de Senaat en teruggezonden voor

bekrachtiging door de Koning. Wordt dus zeker nog vervolgd en hopelijk komt er ooit eens klaarheid

in het donkere bos dat de VZW-wet ondertussen is geworden en krijgen wij uiteindelijk

rechtszekerheid. Ondertussen is deze wet afgekondigd op 16 januari 2003 en gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 5 februari 2003.

In het volgend nummer zal uitgebreid ingegaan worden op de fiscaliteit van de VZW. Aan bod

komen de fiscale verplichtingen inzake de aangifte in de rechtspersonenbelasting, de BTW-

problematiek en de successierechten. Ook de boekhoudkundige verplichtingen worden onder de loep

genomen.
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VlaS
Van VOSCO naar VLAS
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Doordat verschillende volkssportclubs toenadering zochten bij elkaar werd een overkoepelend

orgaan opgericht nl.VOSCO. Deze koepelorganisatie "aangesloten bij Bloso" verzorgde voor zijn

leden, naast de nodige promotie, ook een degelijke en doordachte verzekering bij de beoefening van

hun activiteiten.

Het nieuwe decreet in 1999 schrapte echter alle niet-zweetsporten van de sporttakkenlijst zodat

de meeste sportfederaties van VOSCO zonder middelen vielen.

Na veel gezwoeg en nog meer protestacties werd uiteindelijk één organisatie voor traditionele

sporten opnieuw erkend : het werd VLaS (Vlaamse Traditionele Sporten vzw)

Vlas is een overkoepelend orgaan voor sportieve vrijetijdsbesteding. Samen met de aangesloten

bonden voeren Erik De Vroede, voorzitter en Henk Comeyne, coördinator, promotie voor het

beoefenen van volkssport als recreatie- en wedstrijdsport. Daarnaast bieden zij hun leden ook een

sportverzekering aan. Hun tijdschrift heet "Trend" en verschijnt

driemaandelijks.
De aangesloten bonden zijn :

• Vlaamse Curvebowls Federatie vzw

• Belg. Flessenschutters Bond vzw

• Kon. Nat. Bond der Belgische Wipschutters vzw

• Samenwerkingsverband Krulbol BKB-VKB

• Vlaamse Kegelsport Federatie vzw

• Belgische Touwtrek Bond, Afd. Vlaanderen vzw

• Vlaamse Boogsportfederatie Liggende wip vzw.

Contacten : Polderstraat 76 bus 2 te 8310 Brugge
Tel/fax : 050-35 84 62 ; www.vlas.be ; e-mail: info@vlas.be

Wat de "Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilde" is

voor de volkscultuur is "VLaS" voor de volkssport.

Stan Krolicki.l

33



2({e QiMencfaa

te MECHELEN op 28 september 2003
Voorlopig PROGRAMMA

9:00 uur Ontvangst en aanmelden deelnemende gilden op het secretariaat.

10:00 uur H. Mis : voorgegaan door de Heer Deken van de kathedraal.

11:30 uur Vertrek optocht: opstelling nog te bepalen. Optocht door de straten van Mechelen.

12:00 uur Ontbinding optocht: op de Grote markt. - Toespraak voorzitter.

12:15 uur Opening tentoonstelling

13:30 uur Start demonstraties

Gildendansen

Vendelen

Trommelkorpsen

Kmisboog- en/of luchtgeweer schieten : modaliteiten nog te bepalen

Plaats nog te bepalen

15:00 uur Gastoptreden.

17:00 uur Afsluiten sildendas op de Grote Markt

afscheid door de voorzitter

afhalen herinnering en zilveren plaket
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Inhoudstabel :

Voorwoord van voorzitter
Woordje van de redactieraad

Een aanloop naar het vendelen

Terugblik op eerste gildendag
Info uit de bonden

Lommelse Schuttersgilden
P.V.K.S.G Limburg V.Z.W.

Verbond Beringen-Mijnstreek
Verbond der Schuttersgilden Genk
Verbond Lummen Noord & Zuid
Verbond Zand-& Leemstreek

Bond van Schutterijen Maas en Kempen v.z.w. &

Schuttersbond Maasvallei
De Hoofdschuttersgilde van Brabant V.Z.W.
De Confederatie der Historische Schuttersgilden V.Z.W.

De nieuwe wet op V.Z.W. 's

De billijke vergoeding
Van Vosco naar VLAS.

Tweede Gildendag te Mechelen.

Medewerkers : Paul Stoop , Stan Krolicki, Jan Vanden Boer, Josee Eist, pater Karel De Wilde,

Francais Van Noten, Peter Ressen, Pierre Mathyssen, Dommique Thijs, Louis Drees.

Tijdschrift verschijnt tweemaal jaarlijks.
Abonnementsprijzen voor 2003:

Binnenland: 6 €
Buitenland: l O €

Te betalen aan bank : K B C Nr. 735 - 0011152 - 82 met vermelding van.
"Abonnement tiidschrift van VZW Federatie Vlaamse Historische Schuttersgïlden"

Abonnement dient vooraf betaald en kan elk moment ingaan met voortzetting , tenzij een opzeg

van drie maanden voor verstrijken van huidig abonnement.



Herinneringen

aan 29 september 2002 te Bokrijk


