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OPEN BRIEF 

 

Aan alle schutters, bonden, hoofdverbonden, federatie en overlegorgaan 

 
De covid-19 pandemie heeft lelijk toegeslagen in de contactsector.  Restaurants, kappers en verenigingen, 

waaronder de schuttersgilden, ondergaan een serieuze financiële aderlating.  De hulp van de overheid is een 

druppel op een hete plaat.  Maar niet alleen financieel, maar vooral sociaal is de impact zeer groot. Het is 

vooral in die sectoren dat het sociaal contact erg groot is en de leden een bubbel – een uitlaatklep- vinden 

voor hun dagelijkse beslommeringen. 

 
Maar dat terzijde : 

 

Ons bereiken geruchten dat men in schuttersmiddens overweegt om hun lidgelden niet te betalen omdat er in 

het afgelopen jaar geen activiteiten hebben plaats gevonden.  “Voor wat, hoort wat” is het uitgangspunt. Men 

vergeet hierbij simpelweg, dat door het wegvallen van de activiteiten niet alle kosten wegvallen en ik denk 

hier specifiek aan de schutterijen met een eigen schietstand en gildelokaal.  Het is niet omdat het verbruik 

wegvalt dat niet moet betaald worden voor de huur van de meters; en zo verder.  

 

Beste schuttersvrienden, schieten is onze hobby.    Spanning, concentratie en beheersing zijn een middel om 

ons doel te bereiken nl de beste te zijn, als winnaar uitgeroepen te worden.  Maar als gildebroeder of -zuster 

dragen wij een rugzak waarin de waarden van onze cultuur verpakt zijn.  Waarden waarvoor onze 

voorouders gevochten hebben en met bloed en tranen verdedigd en bereikt hebben.  Vandaar dat wij een 

“schut” zijn en niet alleen een sportschutter.  Vandaar dat het onze plicht en ons doel moet zijn om deze 

waarden te beschutten (schutter !) en  door te geven,  zodat wij kunnen blijven leven in een vrije en 

welvarende gemeenschap waarin respect, samenhorigheid dienstbaarheid en waardering van onze 

medemensen geen ijdel woord is.  Het gildewezen is een parel in onze volkscultuur. 

 

Een gilde dat zijn wij.  Zonder schutters geen schutterij.  Maar om te blijven bestaan heeft een gilde, 

schutterij, verbond, hoofdverbond federatie en Belgisch Overlegorgaan, middelen nodig.  Er moet geld in de 

kassa zijn.  Een gilde haalt zijn middelen uit het organiseren van  gildedagen, koningschieten, teerdagen, 

verhuren van het gildelokaal en meer van dergelijke zaken.  Als die wegvallen dan is het lidgeld van haar 

leden de enige bron van inkomsten.  De meeste gilden zijn een VZW, dwz een vereniging zonder winstbejag,  

dwz dat de winst die de gilde maakt uiteindelijk, onder een of andere vorm terug bij de leden belandt.  Dit 

geldt niet alleen voor de gilde maar ook voor het verbond, de Federatie en het Belgisch Overlegorgaan.  Wist 

U trouwens dat 2/3 van het lidgeld dat het verbond aan het Overlegorgaan stort wordt overgedragen aan het 

EGS, die ,op haar beurt, weer een deel doorstort naar het sociaal project dat bij elk Europees Schutterstreffen 

wordt ondersteund. 

 

Daarom, beste schutter, blijf uw gilde trouw. En U, beste bestuursleden, steun uw verbond.  Het is  nu dat zij 

U nodig hebben om deze moeilijke periode te overbruggen, zodat wij, eens de pandemie overwonnen, onze 

activiteiten weer kunnen opnemen en samen in gildeverband weer “schut” kunnen zijn. 

 

Hou moed.  Het wordt weer goed ! 

 

Stan Krolicki 

Ere-voorzitter Belgisch Overlegorgaan 
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