
Notulen Ledenjaarvergadering maandag  21 januari  2019 
1. Opening door de voorzitter om 20.07 uur Peter Raben 

heet allen van harte welkom waarbij traditie getrouw er 
gestaan wordt als eer aan de overleden leden. Met 
name werd er stil gestaan bij het overlijden van Jan ter 
Voert op 27 december . Hij was ruim 55 jaar lid. Jan 
was een markant persoon voor Megchelen en ons gilde 
en heeft veel betekend voor de vereniging. Het gilde 
verliest in hem een trouw lid en vriend. In plaats van 
de traditionele  minuut stilte werd  Jan bedankt met een 
groot applaus. 
Er was een speciaal welkom voor ere voorzitter Jan 
Overbeek,  beschermheer Nico Wissing, keizer Guus 
van Lent, oud keizer Leo ter Voert, koning Stef Wissing, leden van 
verdienste, ere leden, leden. 
Een extra woord van dank was er voor het bedrijf Jan ter Voert en Wim 
Ratering voor de onderkomens van de verschillende afdelingen van het 
schuttersgilde. Tevens werden alle sponsoren speciaal bedankt voor hun 
gulle bijdrage, mede door hun steun kon/kan het schuttersgilde veel mooie 
zaken regelen. Ook hiervoor was een groot applaus. 
Verder werden met name het paasvuur team, het garderobe team, het 
bingo team, het verhuur team, de bestuursleden, en een ieder die zich op 
welke manier dan ook heeft ingezet voor het schuttersgilde van harte 
bedankt voor het afgelopen jaar.  
Tevens nog een aankondiging van huishoudelijke aard: de koffie en 1 
consumptie zijn voor het bedrijf jan ter voert en het schuttersgilde. 

2. Notulen vorige ledenvergadering (Kermis)  Deze werd per pagina 
behandeld , geen op of aanmerkingen en goed gekeurd. 

3. Jaarverslag over 2018  .Geen op- of aanmerkingen. 
4. Financieel jaarverslag over 2018. Op en aanmerkingen: geen.  

Langzaam aan is er een betere financiële situatie door de maatregelen die 
ingezet zijn. Enige zaken werken nog extra benoemd : 
De bus naar Europees schutterstreffen in Neer augustus j.l. is door de 
firma Kiwitz gesponsord.  Door  Nico Wissing is ook een groot bedrag 
voor de uniformen gekomen. 
Verder nog sponsoring voor grenssteenwandeling en voor het helpen van 
parkeren tijdens deze wandeling afgelopen weekend is er ook een 
financiële bijdrage ontvangen. 

5. Verslag kascommissie: Bennie Dekkers en Irene Overgoor hebben 
woensdag 16januari de financiën bekeken. Het zag er goed uit. 
Compliment speciaal voor Rick Hakvoort voor het bijhouden van de 
toiletwagen kasboek. 

6. Benoeming nieuwe kascommissie; aftredend Irene Overgoor. Nieuwe : 
Bas Tinnevelt 



7. Pauze. Voor de pauze werd Gerrie Tinnevelt gevraagd om even de 
vergadering te verlaten en werd hij de vergadering voorgedragen als 
erelid. De vergadering is akkoord. De voorzitter Peter Raben verteld 
waarom hij erelid is geworden: Gerrie heeft zich jarenlang ingezet op vele 
vlakken binnen het Gilde: 
In 1971 begon hij als tamboer een functie welke hij nog steeds bekleed, 
maar al snel kwamen al meerdere functies erbij, onder andere materiaal 
man, spreekstal meester bij het oldtimer gebeuren, heeft zitting gehad in 
de werkgroep Euregio Rijn Waal treffen, heeft les gegeven, is koning 
geweest in 2005 en vult waar nodig veel taken als vrijwilliger in. Gerrie is 
ook lid van de harmonie waar hij vaak de verbindende factor is tussen 
beide verenigingen. Tevens is Gerrie ook lid van verdiensten een speciale 
erkenning die hen met zo’n staat van dienst toekomt. Gerrie werd door 
iedereen gefeliciteerd met zijn onderscheiding. 

8. Bestuursverkiezing: penningmeester Inge v.d. Roest en 2e secretaris 
Wim Essink , werden weer benoemd voor 3 jaar. Er waren geen 
tegenkandidaten. 

9. Begroting 2019. Inge leest voor. Het schuttersgilde verwacht de 
inkomsten en uitgaven tegen elkaar af te kunnen strepen. Kanttekening: 
aanschaf uniformen is apart weggezet op een spaarrekening. Deze is 
gereserveerd. 

10.  Paasvuur 2019. De melding is gedaan bij de gemeente. Gelukkig is een 
melding een stuk goedkoper.  Tijdens de vergadering kwam naar voren 
dat tegenwoordig een vergunning veel kost en ook veel informatie 
gevraagd wordt aan de vereniging. Dit is een issue binnen de federatie en 
in het bijzonder bij kring de Achterhoek. De kringleden binnen de 
gemeente Oude IJsselstreek heeft een gesprek met de gemeente op 
woensdag 20 februari over dit onderwerp. Verder kwamen nog wat 
vragen: 
Stef Wissing: hoe zit het met de lichtjes route? Net als vorig jaar? Het is 
al in de juliana buurtvereniging besproken dat ze dit jaar weer kaarsjes 
gaan zetten. Wordt er over gedacht om ook dit jaar weer de lichtjesroute 
te doen? Het bestuur /commissie zal het overleggen.  
Willem Duenk: vorig jaar is de term lichtjesroute door meerdere mensen 
verkeerd begrepen. Men dacht dat de fakkel door het dorp geleid zou 
worden. Paascommissie vragen of het misschien dit jaar kan? Dit zal 
worden overlegt met bestuur/commissie. 

Volgend rondje drinken wordt aangeboden door beschermheer Nico Wissing 
11.   Concoursen en uitwisselingen 2019-2020: 
-2019: 
  10 Maart Hendrik Nieuwenhuis kruisboogtoernooi  

31 maart Gelders Kampioen Indoor Vendelen in Wehl 
2 juni kringconcours de Achterhoek in Lievelde 
22-25 juni kermis 
Zaterdag 13 juli keizerschieten 
8 september kermis Gaanderen 



15 september Federatieconcours st. Andreas Zevenaar 
Zaterdag 28 september Euregio rijn waal bij st. Joris Ulft 
10 november Marketenstersdag in Millingen a.d. Rijn 
Verder nog wat uitnodigingen voor 2019: 
- Uitnodiging voor Etten 22 september. Wordt teveel in september. Mail naar Etten 

doen. 
- Zaterdag 15 juni naar Millingen? Gerrie Tinnevelt is dit ter ore gekomen. Er zou 

nog een officiele uitnodiging volgen. Nico Snelting geeft nog aan dat dit is in het 
kader van 700 jaar Millingen. Zij hebben vele evenementen in het jaar 2019. Ook 
Toon Ketelaar heeft nog wat informatie. Het is meer een gezellig samenzijn. De 
leden mailen als officiële uitnodiging er is. Bij genoeg belangstelling gaan we. 
(geen reactie terug van de leden is gaan) 

 
-2020: 
  ? Maart Hendrik Nieuwenhuis kruisboogtoernooi  

29 maart Gelders Kampioen Indoor Vendelen Didam 
3 mei kringconcours Achterhoek in Megchelen  
14-16 juni kermis 
6 september Federatieconcours eendracht Ulft 
? september Euregio rijn waal  
1 of 7 november Marketenstersdag  Ulft 

 
12.  Kermis 22-25 juni 2019. Het schuttersgilde is in onderhandeling met de 

kermisexploitanten. Het wordt steeds lastiger om een contract te krijgen, 
vanwege de neerdalende belangstelling voor de kermis. Ook het uurtje 
gratis carrousel is niet meer te doen, teveel kosten. Daarom wordt er dit 
jaar gekeken hoe we dit anders in kunnen vullen. 

13.  Jeugd : Mark Tinnevelt geeft een toelichting:  
Zo hebben we een aantal activiteiten gehouden met de jeugd zoals jullie in 
het jaar programma hebben kunnen lezen. 
Verder nog een aantal zaken: 

- We hebben dit jaar een nieuwe jeugdvendelier, namelijk Ben 
Snelting.  

- Een grote deel van de vendeljeugd is in 2018 doorgestroomd 
naar seniorenklasse. 

- Nu mag ook een groot gedeelte van de tamboerjeugd tijdens 
onze dorpsevenementen in het korps meelopen en meeslaan.  

- Een gedeelte van de jeugdtamboers is druk aan het leren voor 
het behalen van hun diploma’s. 

- De vaste jeugdleden in het korps zijn in een officieel uniform 
gestoken of deze is in de maak. 

- Voor 2019  hebben we de volgende zaken al weer op de 
kalender staan: de jaarlijkse jeugdledenwerving , jeugdfeestdag 
en sinterklaas. Er wordt ook gestart met een nieuw project ”daar 
zit muziek in” met de harmonie. Daar doet de schutterij 2 
avonden aan mee. Voor de slagwerkactiviteiten.  

- Mark bedankt alle mensen die afgelopen jaar op welke manier 
dan ook hun bijdrage en inzet hebben geleverd aan het 
verwezenlijken van alles wat met de jeugd te maken heeft. 



- Vanuit de vergadering kwam een suggestie van Toon Ketelaar  
om geld binnen te halen voor de jeugd. Hij gaf als voorbeeld hoe 
ze het in Millingen doen. Daar doet de jeugd bij het fruhshoppen 
een voordracht. Ondertussen gaan ze dan geld ophalen voor de 
jeugd. Is dit ook een idee voor Megchelen? Mark: we zijn aan 
het kijken wat we kunnen doen voor het presenteren van de 
jeugd en daarvoor geld binnen halen. In welke vorm is nog niet 
duidelijk. 

- Marcel Hakvoort geeft aan dat het damesteam voor het eerst 
gaan showvendelen tijdens de Gelderse 
vendelkampioenschappen! 

14. Ingekomen stukken en mededelingen : 
- Vraag is om de ketenplek van het schuttersgilde bij te houden (achter 
Roel ter Voert, Julianaweg 31) Harm Heinen: Wat houdt het in? Dat zal 
zijn vegen, onkruid wieden en opruimen. We moeten zorgen dat het  
netjes blijft. Moeten we dan het hele grasveld ook bijhouden? Lijkt van 
niet. Roel ter Voert zal dit nog nader toelichten. Peter Raben: Hoe vaak de 
plek schoongemaakt moet worden zal nog besproken worden. Zijn er 
vrijwilligers? Ja. 
-  We hebben een formulier binnen gekregen van het schietbond KNTS en 
de federatie over de Privacywet. Deze wet komt in grote lijnen er op neer 
dat we gegevens alleen opslaan ten behoeve van de eigen vereniging. Niet 
voor derden. Deze formulieren hebben de actieve leden al via de mail 
gekregen. Zijn er nog op en aanmerkingen? Marcel Hakvoort: is 
misschien handig om aan te geven dat wie niet op de foto wil, dit dan 
graag aangeven. Peter Raben geeft aan dat dit in de formulier van de 
federatie staat. Bij deze is de vergadering mee eens dat we deze 
documenten gaan gebruiken. Mocht je toch nog vragen hebben of niet op 
een foto willen , dit bij het bestuur aangeven. Graag via het secretariaat. 
De formulieren zullen ondertekend worden en de tekst van de formulieren 
zullen op de website gezet worden. 

15. Rondvraag. 
Frans Nieuwenhuis: wanneer keizerschieten? zaterdag 13 juli. 
Marcel Hakvoort: Afscheid van Cornielje. Hoe zit dat?  In het 
schuttershok afgesproken om te gaan, maar verder niets meer van 
gehoord. Voelden wel een verplichting om te gaan. Is niet goed 
gecommuniceerd.  
Gerrie Tinnevelt :Met de kermis was er een nieuwe vogel. Nu met staart. 
Zal het hierdoor dan langer gaan duren? Frans: lijkt mee te vallen. De 
vogel blijft met staart. 
 
Wat verder nog ter tafel kwam: 

- Peter Raben heeft Remco Ketelaar als nieuwe commandant 
voorgesteld. Kleding voor Remco zijn ze mee bezig. Nico 
Snelting wil graag een stap terug doen. Er zal een speciale 



gelegenheid komen voor installatie en dank voor de oude 
commandant. Bestuur denkt aan de kermisvergadering als 
gelegenheid hiervoor. 

- Inge van der Roest: Er is een idee gekomen om niet alleen via 
het bedrijfsleven van Megchelen te sponseren ,maar ook  via 
andere kanalen vragen, zoals vrienden, familie en werkgevers. 
Nico Wissing doet een aanvulling. Er is inmiddels 5300 euro 
voor de uniformen , maar we moeten naar 10.000 euro. Hij vind 
dat sponsering ook via andere kanalen moet kunnen. 

- Keizerschieten en feestdag wil Nico Wissing voor zijn rekening 
nemen . De vakantieborrel bij Nico wil hij graag in ere houden.  

16. Sluiting door de voorzitter  : Peter Raben sluit om 21.35uur de 
vergadering. Hij heeft iedereen hartelijk bedankt voor de inzet binnen het 
schuttersgilde maar ook voor het inzet voor de Megchelse gemeenschap. 
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