
Het Gilde St. Oswaldus Stokkum 
 

 

Voorwaarden tot het brengen van een Serenade / Vendelhulde 

 

Het brengen van een serenade / vendelhulde is een al oude traditie. 

Om deze te waarborgen en wildgroei tegen te gaan zijn hieronder de criteria opgesteld waar 

het Gilde zich aan wil houden. 

 

Een serenade / vendelhulde wordt gebracht door een aantal geselecteerde leden van het St. 

Oswaldus Gilde samen met de leden van de harmonie Volharding. 

Voor het Gilde zijn dit de commandant, officieren, vaandrigs en het bestuur. 

 

De serenades / vendelhuldes kunnen samen gedaan worden met de Harmonie ‘Volharding’, 

maar ook apart waarbij gebruik gemaakt wordt van de aanwezige muzikant(en) of dj. 

Als de harmonie ‘Volharding’ een serenade brengt, betekent dit niet automatisch dat ook het 

St. Oswaldus Gilde een vendelhulde brengt en andersom. 

 

Serenades / Vendelhuldes: 

 

� 50-jarig huwelijksfeest van een paar uit Stokkum en wonend in Stokkum. 

(Serenade / Vendelhulde aan huis of elders in Stokkum / Harmonie + Gilde) 

� 40-jarig huwelijksfeest van een paar waarvan de echtgenoot lid is van het gilde. 

(Serenade / Vendelhulde aan huis of elders in Stokkum en enkel bij uitnodiging) 

(Harmonie + Gilde) 

� 25-jarig huwelijksfeest van een bestuurslid, vaandrig of officier. 

(Enkel bij uitnodiging / Gilde + evt. Harmonie in overleg) 

� Huwelijksfeest van een bestuurslid, vaandrig of officier. 

(Enkel bij uitnodiging / Gilde + evt. Harmonie in overleg) 

� 12 ½ Huwelijksfeest vaandrigs. 

(Enkel bij uitnodiging en alleen vaandrigs en zonder Harmonie) 
� Jubileum verenging, indien er festiviteiten zijn. (25, 50, 75, 100 enz. / Harmonie + Gilde) 

� Jubileum m.b.t. beschermheer (Harmonie + Gilde) 

� Nieuwe burgemeester van de gemeente (Harmonie + Gilde) 

 

Afwijkingen m.b.t. deze serenades / vendelhuldes worden nu bepaald door het bestuur in 

samenspraak met de voorman van de vaandrigs en commandant, waarbij het bestuur de 

beslissing en verantwoordelijkheid neemt. Uiteraard altijd in samenspraak met harmonie, 

waar het deze vereniging ook aangaat. 

 

De traditioneel gehouden festiviteiten waarbij het gehele Gilde + Hamonie aantreden zijn: 

 

� Schuttersfeest 

� Kermis 

� Gilde avond 

� Concours 

� Inzegening geestelijke uit de parochie 

� Welkom of jubileum pasto(o)r 

 

 


