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Notulen ledenjaarvergadering van 

Schuttersgilde St. Martinus 
Op maandag  29 januari  2018 
 
Opening door de voorzitter: 
 20.06 uur heet onze voorzitter Peter Raben ons van harte 
welkom. Traditie getrouw wordt er een minuut stilte 
gehouden voor de overleden leden. Gelukkig is er afgelopen 
jaar niemand overleden. Verder een speciaal welkom aan 
erevoorzitter Jan Overbeek en jubilarissen , keizer en 
koning. Een extra woord van dank voor Jan ter Voert en de 
cafe de Kievit ,team leden en commissieleden van harte bedankt voor de dingen 
van afgelopen jaar en verder voor iedereen die wat betekent hebben voor het 
schuttersgilde. 
Voor dat we de punten van de vergadering gaan behandelen, het volgende: de 
ketting van de jeugdkoning was kapot en inmiddels is er een nieuwe 
jeugdketting. De ketting is gesponsord door tegel en natuursteenwerk Ketelaar 
en daarvoor hartelijk dank. De jeugdketting komt net als de toebehoren van 
koning en koningin in de kluis van een vast onderkomen. 
 
Notulen vorige ledenvergadering (Kermis) : 
zie de notulen op de website en zoals het destijds via de mail aan de kernleden is 
verspreidt. Er zijn geen op of aanmerkingen en hierbij zijn de notulen goed 
gekeurd. 
 
Jaarverslag over 2017  
Wim Essink leest het voor. Komt op de website. 
 
Financieel jaarverslag over 2017 
Inge van der Roest leest voor.  Voor elke tafel liggen er enkele verslagen, zodat 
het voor iedereen inzichtelijk is.  
Harm Heinen heeft nog een vraag: Wat is er nog kas?  Antwoord: 8000 euro. 
 
Verslag kascommissie: 
Irene Overgoor en Luc Wissing: ze hebben de financiën bekeken en het is goed 
gekeurd. 
Benoeming nieuwe kascommissie: 
aftredend Luc Wissing. Nieuw kascommissie lid: Bennie Dekkers. 
 
Benoeming  Frans Nieuwenhuis als erelid: 
Frans verlaat even de vergadering.  
Het bestuur draagt Frans voor als erelid. Vergadering akkoord? Ja.  
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Frans wordt weer teruggeroepen en de voorzitter Peter Raben leest zijn 
verdiensten voor van al die jaren. Hierna wordt hem een spelt opgespeld en ook 
een oorkonde aangereikt waardoor hij nu tot de ereleden is toegetreden. 
 
Jubilarissen steunend lid: 
Hennie Winands wordt naar voren geroepen. Hij wordt gehuldigd voor 40 jaar 
steunend lid. Verdere jubilarissen zijn Jos Venhorst voor 40 jaar en Annelies 
Reijers voor 50 jaar steunend lid. Zij zullen thuis hun huldiging ontvangen. 
 
Bestuursverkiezing 
Aftredend zijn: Functie                         Naam                 Herkiesbaar 

                    Voorzitter              Peter Raben     ja 
                     2e penningmeester               Anne Heister            ja 
Er zijn geen tegenkandidaten. 
 

Begroting 2018:  
Inge van der Roest leest voor. Vanwege teruggang van financiën moeten we op 
een aantal dingen bezuinigen. Hierbij zijn de volgende punten nu van belang: 

- Tijdens vergaderingen het volgende: koffie/thee en koek blijft voor het 
schuttersgilde en drank voor eigen rekening. 

- Voor de feestavond zal het volgende gelden: lid van verdiensten mee 
betalen aan de eigen bijdrage: dat wil zeggen dat een lid van verdienste 
zelf de helft gaat betalen en een eventuele partner de gehele eigen 
bijdrage. 
 

Paasvuur 2018:  
Patrick leest voor/legt uit. Na de vergadering van december zijn de opmerkingen 
gehoord en zijn er wijzigingen doorgevoerd in nieuwe plannen:  
- koor weggestreept.  
Nieuwe Plan thema Licht willen we als volgt eruit laten zien: 
- De Oosten lichten van December mogen we gebruiken(7 lampen)  
- Dit Thema licht zal een theatergroep doorvoeren en dit uitvoeren bij  het 
paasvuur. Een deel van de kosten is al toegezegd door de beschermheer Nico 
Wissing, verder zullen er sponsoren hiervoor worden gezocht. 
- Er is een Lichtjes route gepland door Megchelen . Er zijn buurtverenigingen 
aangeschreven. Twee positieve reacties zijn er binnengekomen.  
- Er komt een promotie dag een week ervoor. Op een ambachtelijke wijze zal 
het paasvuur opgehaald worden. De lange jan (kar) wordt door Peter Raben 
gesponsord waarvoor dank en omroep Gelderland is benaderd om dit te filmen. 
(voor een half uur uitzending).  
- Er worden fakkelhouders verkocht voor minimaal 20 euro met de eer om het 
paasvuur te ontsteken.  
Tijdens de vergadering geeft Toon Evers aan om een reclamewagen voor het 
paasvuur te sponseren. Dit wordt dankbaar aangenomen. 
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Concoursen en uitwisselingen 2018-2019: 
-2018: 
  4 maart Hendrik Nieuwenhuis kruisboogtoernooi  
  25 maart Gelders Kampioen Indoor vendelen in Giesbeek 

6 mei kringconcours Silvolde 
12 mei gemeente koningschieten 
17-19 augustus europees schutterstreffen in Neer (limburg)  
9 september federatieconcours in Pannerden 
1 september Euregio rijn waal in Vehlingen 
4 november Marketenstersdag in Lobith 

-2019: 
  10 Maart Hendrik Nieuwenhuis kruisboogtoernooi  

31 maart Gelders Kampioen Indoor Vendelen in Wehl 
19 mei kringconcours liemers EMM Ooy-Zevenaar  
15 september Federatieconcours st. Andreas Zevenaar 
? september Euregio rijn waal  
? november Marketenstersdag in Millingen a.d. Rijn 

Europees Schutterstreffen Zondag 19 augustus in Neer is nog niet helemaal zeker.  Eerst nog een mail 
hierover of er genoeg belangstelling is. 
 
 Kermis Megchelen 03-05 juni 2018 
Op dit moment nog geen informatie hierover 
 
 Ingekomen stukken en mededelingen 
-Een koning mag een toezegging doen als hij een gastvereniging heeft 
gevonden. Dit houdt in dat we dan ook teruggaan naar deze gastvereniging.  
- Schieten tijdens concours: pistool niet meer doen. Willen er meer mee 
schieten? Graag doorgeven. 
- Er is een aanvraag gedaan bij de federatie om de kringdag de Achterhoek voor  
2020 in Megchelen te organiseren. De datum is 3 mei. 
- Sjerp koning en koningin zijn aan vervanging toe. Patrick en Chantal zijn 

zelf op zoek gegaan en hebben wat gevonden. 
 

Rondvraag: 
- Irene Overgoor: bedankt voor de serenade bij het 40 jarig 

huwelijksfeest. 
- Rudi Tinnevelt: koning schieten ophanging aanpassen. Nu kan het 

over de pin zakken. Dit is een goed plan.  Neem contact op met 
Frans Nieuwenhuis en Robert Kraan om dit probleem op te pakken.  

- Nardi van Wijngaarden: Ze heeft met Mark Tinnevelt en Peter 
Raben overleg gehad over het jeugdschieten. Het een en ander is 
niet helemaal goed gecommuniceerd.  Er ook is geen vervolg 
geweest op de vergaderingen. Ze heeft nu toegezegd bij de federatie 
tijdens de concoursen mee te helpen, waardoor ze voor onze jeugd 
tijdens de concoursen niet meer beschikvaar zal kunnen zijn. Peter 
Raben geeft aan het onderwerp jeugdschieten in de 
bestuursvergadering door te nemen.  

- Toon Evers: moeten we niet zorgen dat er meer mensen voor  het 
koning schieten komen? Peter Raben geeft aan dat het al wel 
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binnen het bestuur is besproken. We hopen dat het een incident is 
en dat er dit jaar meer mensen onder de vogel zullen staan. Mocht 
dit niet het geval zijn, dan gaan we hier wat aan doen. Gaan het 
toch nog even in de a.s. bestuursvergadering erover hebben. 
 

 Sluiting door de voorzitter : 
 Sluiting om 21. 25  uur  . Iedereen bedankt voor hun komst. 
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