
 
SCHUTTERSGILDE   ST. MARTINUS  MEGCHELEN   
 
Notulen ledenvergadering op maandag 29 mei 2017. 
In het zaal van Jan Ter Voert aanvang 20.00 uur. 
 

1. Opening  
door de voorzitter om 20.05 uur. De voorzitter Peter Raben heet ons 
welkom en is blij dat we in grote getalen aanwezig zijn. 

 
2. Notulen van de vorige jaarvergadering: 

zoals afgesproken wordt deze niet meer voorgelezen. Iedereen kan 
het nalezen op de website. Er waren geen op of aanmerkingen. 
 

3. Mededeling kermisprogramma :  
Anne leest voor. Dit kermisprogramma komt ook op de website. De voorzitter geeft 
aan dat het voor het schuttersgilde niet meer geheel kosteloos is, het uurtje vrij draaien 
met de kermis. 
Om het inzichtelijk te houden hoeveel ritten er zijn geweest, zal door iemand van het 
gilde muntjes uitgedeeld worden.  
Paul Wissing vraagt of er nog een gastvereniging komt. Er zijn wel een aantal 
aangeschreven, maar helaas alleen maar afmeldingen. Het is dus zeer onzeker of er 
een gastvereniging zal komen. Vraag van Patrick Klein: kan ik het programma rond 
maken zonder gastvereniging? Ja, laten we maar doen, want het is al kort dag. 
 

4. Ingekomen stukken: 
- Reglement van ereleden en leden van verdienste: Er ligt al een poosje een 

document klaar, maar deze is nog niet ondertekend en dus nog niet 
rechtsgeldig. Wim leest dit document voor. Zijn er nog op of aanmerkingen 
over dit document? Geen. Bij deze wordt het ondertekend. 

- Kermis te Beek op 27 augustus .Besloten om niet te gaan. Beek hierover 
berichten. 

- Europees schutterstreffen is in de gemeente Leudal (Limburg) 17-19 augustus 
2018. Beschermheer wil heel graag met z’n allen hier zondags naar toe. 
Infofolder komt op de website. Wanneer is de aanmelding? Dan kunnen we 
met de jaarvergadering spijkers met koppen slaan of we wel of niet gaan. 

- Paasvuur 2018, 200 jaar: Nico Snelting wil graag dat we ideeën aandragen. Er 
zijn al ideeën  over iets met veel licht en fakkels. Het is een dorpsgebeuren en 
daarom moet het dan door het gehele dorp gedragen worden. Hierover wat 
meer PR maken dan tijdens voorgaande jaren. Via website en facebook 
aangeven dat we op zoek zijn naar ideeën. 

- Schieten: Er is een nieuw veiligheidsreglement op de website. Omdat we van 
KNSA naar KNTS schietbond zijn gegaan. We hebben inmiddels al een 
nieuwe Audit gehad en het is allemaal goed gekeurd. Het nieuwe certificaat is 
binnen. Helaas hebben we nog steeds te maken met identificatieplicht tijdens 
het schieten. 

- Er is een verzoek binnengekomen voor een serenade op 2 juli voor pastoor 
Ambting. Hierbij hebben ze enkele vendeliers nodig. Bij de vendeliers is er 
geen interesse. 



- Clubkas van de Rabobank: deze heeft meer opgebracht dan vorig jaar . 57 
stemmen zijn er uitgebracht met een opbrengst van 204,63 euro. 

- Kringconcours van 28 mei. Dit zijn de prijzen die behaald zijn: marcheren 3e 
prijs, defileren een 2e prijs. Met vendelen hebben de senioren een 1e prijs en de 
junioren een 3e prijs. Bij het showvendelen heeft Harm Heinen een 2e prijs 
behaald. Bij het vogelschieten voor de koning en koningin heeft koning Theo 
Sessink een linker vleugel eraf geschoten en koningin Els Bisselink een rechter 
vleugel. 
 

De voorzitter kwam nog even met de mededeling dat 2 consumpties van de vereniging 
en 2 van Jan ter Voert zijn. 
 

5. Rondvraag: 
- Irene Overgoor: Wat betreft de bingoprijzen. Blijven wij dit doen? Marcel: 

natuurlijk Irene. Misschien wat meer via internet inkopen doen. Mark? Kun je 
hulp bieden? 

- Hans van der Roest: Wil graag een groepsapp oprichten. De voorzitter vraagt 
of Hans dit zelf wil aanmaken. Er wordt nog wel even opgemerkt dat het niet 
de bedoeling is dat het voor onzin dingen wordt gebruikt. Graag 
telefoonnummers doorgeven aan Hans. 

- Paul Wissing: gisteren bij de promotie van het voetballen is er geen serenade 
gebracht. Waarom niet? We hebben elkaar toch nodig? Peter Raben geeft aan 
dat hij als voorzitter zich hierin wel kan vinden, maar we hadden een concours. 
En na een lange concoursdag wordt het dan geen volwaardige serenade. Dat 
moeten zij en ook wij niet willen.  

6. Sluiting  
Om 20.55 uur. Voorzitter Peter Raben bedankt de aanwezigen en hoopt op een fijne 
kermis.                                      
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