
Jeugd is toch (van)zelfsprekend!? 

Ik wil af van de spreuk “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.” Ik hoor liever “Wie de jeugd heeft, 

heeft een kans voor de toekomst.” Dit is mijn visie op het jeugdbeleid die ik afgelopen 3 jaar 

gevormd heb als Europees schuttersprins. 

 

Ik ben Bram van Bergen 24 jaar, lid van het Sint Sebastiaan Gilde Oss sinds 2003. Ik ben vendelier 

van dit gilde. De laatste jaren ben ik me gaan richten op het opleiden en inspireren van nieuwe en 

jeugdige vendeliers. In 2012 op het Europees schutters treffen (EST) in Tuchola (Polen) wist ik de 

prinsenvogel naar beneden te schieten en was ik voor 3 jaar Europaprins geworden. Deze titel gaf 

mij een unieke positie in het gilden- en  schuttersleven, vele deuren gingen voor mij open. Zo heb ik 

bij vele schutterijen, gilden, kringen en federaties binnen Europa in de keuken mogen kijken. Waar 

ik veel gezien en geleerd heb, zo ook over het betrekken en begeleiden van de jeugd.  

 

Jeugd krijgen bij je gilde of schutterij is stap 1 en relatief eenvoudig vergeleken met stap 2 het 

behouden van deze doelgroep. Alleen als je de jeugd weet te behouden, biedt het je vereniging een 

reële kans voor de toekomst, je hebt ten slotte niet alles in de hand. Om jongeren te behouden 

moet je hen serieus aandacht geven. Ik heb gemerkt dat een gedeelte van onze jongeren zich niet 

serieus genomen of gehoord voelen, en zeg toch eerlijk we willen allemaal in onze waarden gelaten 

worden. Jongeren hebben een eigen mening en behoeften, deze kunnen zij prima uitspreken. 

Jongeren missen alleen de middelen en ervaring om hier invulling aan te geven. Aan het bestuur en 

oudere leden wil ik daarom vragen: Aan deze meningen en behoefte gehoor te geven en waar 

mogelijk is invulling te geven. Geef de jongeren ook de verantwoordelijkheid om hun ideeën op te 

zetten en stel daar de middelen voor beschikbaar. Het is bewezen dat de doelgroep zich het meest 

betrokken voelt bij verenigingen door kortlopende projecten te draaien. 

 

De afgelopen 3 jaar heb ik het niet altijd even makkelijk gehad. Gelukkig ben ik door verschillende 

Europese gilden en schutterijen ondersteund, hierdoor ben ik mij meer verbonden gaan voelen bij 

deze verenigingen. De leden van deze verenigingen hebben mijn gesteund in de mijn moeilijke 

perioden en mijn innerlijke vlam voor het schuttersleven branden gehouden. . Door deze hulp, heb 

ik meer ontzag voor het schuttersleven gekregen. 

Nu ik mijn ambtstijd als Europaprins erop heb zitten, wil ik graag mijn kennis, ervaringen en 

netwerk aan de Nederlandse gilden en schutterijen aanbieden. In een vertegenwoordiging van de 

OLS, NBFS en de Gelderse Schuttersfederatie heeft het voorstel gedaan dat ik een inspirerende 

presentatie aanbied en inzicht te geven in nieuwe kansen om jongeren aan jullie vereniging te 

binden maar vooral ook te behouden. Graag zou ik van jullie bericht willen ontvangen, wanneer 

jullie willen dat  ik langs kom met mijn verhaal. 

 

 

Met gildegroet, 

 

 

Bram van Bergen  

E-mail: bram_van_bergen@live.nl 
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