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Notulen Ledenjaarvergadering maandag 30 januari 2017 
Schuttersgilde St. Martinus 

Opening: 
Opening door Peter Raben om 20.07 uur met een  minuut stilte 
voor overleden leden. Hierna volgen er een speciaal bedankje 
aan Jan ter Voert en Wim Ratering voor het ter beschikking 
stellen van de ruimtes. Ook een speciaal bedankje voor het Oldtimer en 
Garderobe team voor de inzet van het afgelopen jaar. Nico Wissing, onze 
beschermheer,  is helaas afwezig. 
Koffie en 4 drankjes worden aangeboden door Jan ter Voert en het 
schuttersgilde. 
 
Notulen vorige ledenvergadering (Kermis)  .  
Verslag ligt op tafel. Nog opmerkingen? Nee. Verslag staat ook op de 
website. 
 
Jaarverslag over 2016   
Voorgelezen door Wim Essink.  
Peter Raben merkt op, dat met name de kruisboog, ook erg actief is 
geweest afgelopen jaar. Het jaarverslag wordt op de website gezet. 
 
Financieel jaarverslag over 2016 .  
Inge van der Roest leest voor. Peter Raben geeft aan dat er na de 
vergadering tijd is om nog over het financiële verslag na te praten. 
Verslag kascommissie: Theo Ditters en Luc Wissing. Theo doet het 
woord en geeft aan dat het vele getallen waren door de hoeveelheid 
evenementen die we afgelopen jaar hebben gehad. Ook bedankt Theo 
Inge voor het werk, ook namens Luc. 
Benoeming nieuwe kascommissie; aftredend Theo Ditters. Hiervoor komt 
in de plaats: Irene Overgoor. 
 
Ereleden / leden van verdienste benoeming 
Voorstel: 
Leden vragen om zelf aan te geven om ereleden/lid van verdienste voor te 
dragen met een uiteenzetting waarom. Dit om het transparant te houden 
voor alle leden en zo ook een kandidaat te hebben die breder gedragen 
wordt door de leden en het bestuur niet alleen/zelf de 
verantwoordelijkheid neemt. 
Hierna is er pauze om over het voorstel na te denken en er met elkaar over 
te hebben. 
 
Pauze 
 
Vervolg ereleden/leden van verdienste benoeming 
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 De aanwezige leden worden gevraagd om iets te zeggen over het 
voorstel: 
Martin van Gessel: Wat staat er als richtlijn in de statuten? Hier hoor je je 
aan te houden. Bestuur zal uiteindelijk de beslissing moeten nemen/ is 
eindverantwoordelijk. Jan Overbeek geeft dit ook aan. Marcel Hakvoort 
zegt nogmaals: vraag de oud-leden om advies. 
Peter licht toe, dat we bij leden met grote staat van dienst  te raden zullen 
gaan om zo wat meer van de kandidaat te weten te komen. Het bestuur wil 
niemand vergeten of ten onrechte benoemen. Vandaar dit voorstel. 
Uiteindelijk zal bestuur de benoeming doen en voorleggen aan de rest van 
de leden. Maar graag willen we respons, omdat we een jong bestuur zijn. 
Degene die een kandidaat weet, kan het secretariaat mailen of een 
telefoontje doen. Nogmaals : leden geef een seintje/ houd ons scherp bij 
deze benoemingen.  
 
Bestuursverkiezing 

Aftredend zijn: Functie                        Naam                 Herkiesbaar 
                         Vice Voorzitter            Mark Tinnevelt           ja 
                         1e secretaris                  Robert Kraan              ja 
                         Bestuurslid                   Peter Snelting             ja   
Er zijn geen tegenkandidaten. 
 
Begroting 2017.  
Inge van der Roest leest voor. Na de vergadering ligt deze ter inzage voor 
degene die dit willen. Vraag van George Kiwitz: Wat is het totale vermogen? 
14.000 euro (bankboekje) . Vraag van Gert Overgoor: Zitten de 
eigendommen erbij ? Hoeveel? De eigendommen worden hierin niet 
meegenomen. 
 
Concoursen en uitwisselingen 2017-2018: 
- 2017 : 
  5 maart Hendrik Nieuwenhuis kruisboogtoernooi 
  2 april Gelders Kampioen Indoor Vendelen Millingen aan de Rijn 
  13 mei gemeentekoningschieten in Etten 
  28 mei kringconcours Wals-Wieken-Milt in Gendringen 
  3 september Federatie concours Varsselder 
  23 september euregio rijn waal in Haffen-Mehr 
  29 oktober Marketentsters dag in Duiven 
-2018: 
  Hendrik Nieuwenhuis kruisboogtoernooi in maart 
  25 maart Gelders Kampioen Indoor vendelen in Giesbeek 

6 mei kringconcours Silvolde 
9 september federatieconcours , waar niet bekend  
Euregio rijn waal in september 
Marketenstersdag in november 
 

 
Kermis 18-20 juni 2017: 
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Er is een voorlopig programma: grotendeels hetzelfde als vorig jaar, 
natuurlijk met verschil in muziek. Nu wordt het rondgang zondag een 
uurtje eerder. Dit op verzoek van de kermisexploitanten. De dinsdag moet 
nog verder worden uitgewerkt. 
 
Oldtimer treffen :  
Er wordt over gedacht om het op een, een of andere manier, door te laten 
gaan. Er zijn verschillende opties open. Het schuttersgilde wil het niet 
meer organiseren, maar geeft aan dat ze ten alle tijden advies willen 
geven. Een van de opties die uitgewerkt wordt op dit moment wordt door 
Theo Sessink toegelicht. Binnenkort is er een gesprek met de 
burgemeester om het voorstel voor te leggen. Deze optie houdt in dat er 
een stichting zal komen die het Oldtimer gaat beheren. De Oldtimer zal 
plaatsvinden zonder camping en trekker trek. Wel zal de toertochten van 
de trekkers en motoren doorgang vinden, ook zonder de Oldtimer. Martin 
van Gessel vraagt of dit in hetzelfde weekend plaats gaat vinden? Theo: 
we willen wel proberen in hetzelfde weekend, maar het is nog niet 
bekend. Mede afhankelijk van de gemeente. Gert Overgoor geeft aan dat 
de bokalen nog bij  de laatste winnaars zijn. (waaronder het Frans Heister 
bokaal)Deze bokalen moeten dan wel weer terug. Hij vind dat de bekers 
terug moeten naar het schuttersgilde. Daar zal voor gezorgd worden.Toon 
Evers geeft aan dat hij wel een nieuwe wisselbeker wil maken voor het 
nieuwe Oldtimer. Leo Mecking: tijdens de Zwanebroekse 
ledenvergadering heeft een meerderheid aangegeven om de 
Zwanebroekse kermis op 4 augustus te houden bij de Moezekottel. 
Ongeacht of er een Oldtimertreffen komt. Leo vraagt of er een 
mogelijkheid is om dit weer te kunnen koppelen met de afgeslankte 
oldtimer. Theo geeft aan dat dit nog te vroeg is. Dit zal verder bekeken 
worden. 
 
Jeugd: 
Ons gilde telt op dit moment 18 jeugdleden, 6 jeugdvendeliers en 12 
jeugd tamboers. 
Door een geslaagde ledenwervings actie op de basis school mochten wij 
dit jaar 5 nieuwe jeugdtamboers verwelkomen waar we erg blij mee zijn. 
Dit jaar hebben we weer een heel aantal activiteiten en optredens gegeven 
welke jullie in het jaarprogramma voorbij hebben horen komen. 
Wat in 2016 nieuw in ons programma stond is het zomerconcert dat we 
samen met Harmonie st. Caecilia organiseren.  
Dit concert is een muzikaal gebeuren waar al onze jeugdtamboers en de 
jeugd van de Harmonie in meedoen, afgelopen jaar was de eerste keer en 
zal dit jaar ook weer gaan plaats vinden aangezien het een succes was en 
de jeugd er erg enthousiast over was. 
Verder wil ik het kort houden en daarom wil ik bij deze alle instructeurs, 
leraren, st. Caecilia, alle leden en personen  die op welke manier ook hun 
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bijgedragen hebben geleverd aan het organiseren van de diverse 
activiteiten  en de ondersteuning en opleiding van de jeugd. 
Wij hopen in 2017 er weer een geslaagd jaar voor de jeugd en vereniging 
te maken en dat we ook dit jaar weer op uw inzet en ondersteuning mogen 
rekenen. 
Mochten er nog  vragen, opmerkingen, verbeterpunten of suggesties zijn 
staan wij daar altijd open voor en kunt u altijd bij mij of het bestuur 
daarmee terecht. 
 

Ingekomen stukken en mededelingen : 
- 300 euro ontvangen van “ helden om de hoek” van de Rabobank 
- Paasvuur: Nico Snelting vertelt: Volgend jaar 1 april jubileum. Via Wim 
Winands staat op papier dat het alweer 200 jaar geleden is, dat er voor het 
eerst de paasvuur is aangestoken. Graag willen we dit een extra feestelijk 
tintje geven. Leden, geeft ideeën door! (bijvoorbeeld in de bermen van 
Megchelen een lichtje) Martin van Gessel: geef dit jubileum zo snel mogelijk 
door aan de kranten!  
 
Rondvraag.: 
- Marcel Hakvoort: jammer dat het tamboerkorps er niet geheel is om te 
horen dat er steeds minder geld beschikbaar is. Peter Raben geeft ook aan dat 
de subsidie steeds minder wordt. Marcel: Geld creëren is erg belangrijk aan 
het worden. Peter geeft hierin Marcel gelijk en het heeft de aandacht van het 
bestuur. Ideeën om geld bij elkaar te krijgen zijn altijd welkom. 
- Toon Evers: huldigen van leden, hoe gaat dit? Gaat vaak fout. Kan dit niet 
beter uitgezocht worden? Waarom vraag je de mensen zelf niet, als je dit niet 
zeker weet. Dit is zeker een tip. Boeken zijn niet allemaal even compleet. 
- Martin van Gessel zoekt vrijwilligers voor het schilderen van de 
toiletwagen. Onderdak om hem te schilderen, is er op dit moment niet. Het 
liefst binnen 14 dagen. Ook moet er eigenlijk een nieuwe vloer komen, maar 
dat zal binnen 14 dagen niet meer kunnen. Marcel Hakvoort weet er ook van. 
Je kunt bij Marcel of Martin aanmelden om mee te helpen. 
Een locatie voor toiletwagen en muziekkoepel hebben we op dit moment niet 
meer. Er is wel een noodonderkomen, maar binnenkort moet er een nieuwe 
komen. Wordt nog aan gewerkt. 
 
Sluiting door de voorzitter .  
De voorzitter Peter Raben sluit de vergadering om 21.18 uur met het 
volgende om mee te nemen naar huis: 
Geef alsjeblieft aan als er iets is. Ook ideeën zijn van harte welkom. Graag 
hebben we respons, want we weten ,als bestuur, ook niet alles.  
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