
 
Notulen ledenvergadering op maandag 3 juni 2019 in de zaal van Jan Ter 
Voert. 
 

1. Opening door de voorzitter om 20.05 uur. Hartelijk welkom door de voorzitter Peter 
Raben. 
 

2. Installatie van de nieuwe vendelcommandant Remco Ketelaar:  
 
Nico Snelting legt zijn functie neer. Gelukkig wil hij ons nog wel terzijde staan met 
zijn adviezen. Hierdoor is er een plaats vrijgekomen en Remco Ketelaar heeft zich 
aangeboden om de nieuwe vendelcommandant te worden. Remco krijgt in de 
vergadering z’n commandantenjas aangereikt plus de sabelriem . Niet te vergeten ook 
de witte handschoenen. Onder tromgeroffel reiken de andere commandanten de sabel 
aan. Met enige ceremonieel wordt Remco geïnstalleerd. De epauletten worden er op 
gezet. Robert Verholt wordt gepromoveerd naar hoofdcommandant. Dit wordt ook 
met een ceremonieel gebaar gedaan in de vorm van sabels op de schouders met groet. 
Ook Robert Verholt krijgt nieuwe epauletten. Die voor een hoofdcommandant. Via 
deze weg wordt Nico Snelting “geslagen” als erecommandant door de sabels op 
schouder van Nico met groet. Peter Raben geeft nog een klein praatje en geeft Nico de  
speld als erecommandant. Aan Inge de eer om Nico Snelting de speld op te spelden. 
Dit is als dank voor z’n grote inzet binnen het schuttersgilde.  
Nico Snelting neemt van de gelegenheid gebruik en vraagt of hij nog een woordje mag 
zeggen. Hij heeft zich altijd met hart en ziel voor het vendelen ingezet. 14 dagen voor 
de kermis werd hij commandant. Het jaar weet hij niet meer zo goed. Hij dacht 1983. 
Zeer zenuwachtig heeft hij tijdens het tegelzetten z’n woordje voor de kermis 
geoefend. En gelukkig ging het voor de eerste keer goed. Hij geeft aan dat hij de 
grondlegger is van het wedstrijd vendelen zoals het nu nog gedaan wordt. In de loop 
der tijd kwam er een andere uniform, namelijk zwart. Helaas niet fijn als je zoveel last 
hebt van de hitte. Met hart en ziel betekent wel dat je nog wel eens streng moet zijn. 
Niet altijd valt dit in goede aarde. Commandanten hebben toch altijd nog het laatste 
woord. Discipline in de groep krijgen is nogal lastig. Belangrijk is om gezag uit te 
dragen. Bedankt voor de erecommandant titel, dit is een grote eer. Peter Raben geeft 
aan dat Rita als steun ook heel belangrijk is geweest. Hiervoor krijgt Rita een 
bloemetje. Nu is het de beurt aan Anne Heister met de vraag wil je net als Rita zo’n 
ruggensteun zijn? Hiervoor alvast een bloemetje. Iedereen wordt in de gelegenheid 
gesteld om de 3 heren te feliciteren. 
 

3. Notulen van de jaarvergadering : 
Geen op- en aanmerkingen. De voorzitter bedankt de 
notulist. 

 
4. Mededeling kermisprogramma: 

Wim leest voor. Speciale opmerking: geen motor 
toertocht en Eendracht Ulft doet mee aan de 
kermisoptocht. Toen kwam er nog een vraag van Hans 
Overbeek: Hoe zit het met de pacht voor de exploitanten? 
Attracties worden steeds moeilijker te verkrijgen. 
Exploitanten vinden het lastig om genoeg geld bij elkaar 
te krijgen in de kleine kernen. Dit jaar moet er weer een 



nieuw contract opgesteld worden. Hopelijk behouden we de attracties. Joop moeten 
we zien te behouden.  
Toon Evers: geen vrij draaimolen meer? Zou je met deze maatregel juist de mensen 
niet meer lokken? Peter geeft aan dat het vaak mensen zijn die alleen voor dat uurtje 
komen en verder niet meer.  
Toon Evers en Toon Ketelaar: Een oud gebruik is rondgaan aan huis voor geld voor 
kinderspelen. Zodat jonge kinderen 2 kaartjes krijgen. Is dit een idee? Inge: misschien 
kaartjes verkopen voor reductie? Met basisschool overleggen. Dit idee zal binnen het 
bestuur verder overlegd worden. 
 

5. Ingekomen stukken: 
• Peter Snelting: in Megchelen wordt voor het eerst een evenement 

georganiseerd dat heet Naoberschap.  Vraag of het Schuttersgilde het 
verkeerbeleid wil regelen voor 1 en 2 november. Rond de 10 vrijwilligers per 
avond zijn er nodig. Hier zal een deel van de opbrengst voor de vereniging 
zijn. Schatting is 4000 bezoekers. We denken dat er wel genoeg vrijwilligers 
binnen de vereniging zijn en geven aan de organisatie aan dat we dit onderdeel 
zullen regelen. Er zullen verdere gesprekken volgen met de organisatie over 
hoe en wat. 

• Tijdens de kermis zijn er veel mensen in uniform die op het terras blijven 
zitten. Graag iedereen op tijd om mee te doen. 

• Uitnodiging Millingen. Toon legt uit: Deze keer wilde Millingen een officieel 
tintje proberen te creëren. Daarvoor is Megchelen voor de zaterdag 
uitgenodigd. Beginnen met kerk met huldigingen hierna. We zijn door de 
commandant voor de kerk al uitgenodigd om al in te drinken. Patrick, Harry, 
Martin, Mark, Marcel, Luc, Robert, Eugenie, Bennie, Peter Raben,  Peter 
Snelting, Jessica en Gerrie gaan. 

• Uitnodiging kermis Gaanderen 8 september. Hier gaan we met z’n allen naar 
toe. 

• Beek kermis 25 augustus zeggen we af. 
• Regio rijn waal: 28 september . Wie wil het koningspaar begeleiden? Harm en 

Luc gaan mee. Harry of Theo met standaardvaandel. 
• In juni is de clubkas van de Rabobank weer. Graag stemmen.  
• Park schoffelen hoeft niet meer. Nico Snelting heeft gevraagd op het kerkhof te 

helpen. We hebben aan Roel toegezegd dat we achter hem de boel bijhouden 
op deze avond. Want daar is ook onze stalling. Marcel geeft aan dat we beide 
partijen moeten steunen. Park en kerkhof schoffelen toch doorgang laten 
vinden voor deze avond 17 juni? De ploeg opsplitsen bij genoeg mensen? We 
gaan bij genoeg mensen naar beide locaties. Vraag 
Harm: Schoffelploeg wel aanwezig? Dat zal 
worden geregeld door Nico Snelting? Harry: 
Onkruidmiddel is nu te laat. Met Harry zal het nog 
even overlegd worden, hoe we dan onkruid het 
beste kunnen bestrijden.  

• Het keizerschieten zal op 13 juli blijven. (ook 
beachvolley)  
 
 
 
 



6. Rondvraag: 
• Willem Duenk: hoe zit het met de kermisviering en processie? Peter Raben 

geeft uitleg: Pauw wilde alleen buiten het kerkgebouw. We hebben ervoor 
gekozen om het in de kerk te houden. Dus zonder vicaris Pauw. In overleg met 
Joop Kraan, die vorig jaar Netterden heeft geholpen, is in overleg met de 
lectorengroep een weg in geslagen met een gebedsdienst en processie met 
bijbel. Er is gekozen voor het thema vuur. Al overleg geweest met lectoren en 
afgevaardigden van het schuttersgilde en in grote lijnen staat het nu vast. De 
laatste punten op de I wordt a.s. donderdag gemaakt tijdens overleg met 
schuttersgilde, koor en lectoren. We proberen een mooie en waardig geheel te 
maken. Vraag van Nico Snelting: Gaat het baldakijn mee? Het baldakijn zal 
niet mee gaan. 
 

 
7. Sluiting  21.35uur . Bedankt voor jullie aanwezigheid en wel thuis. 

 
 
 
    


