
 
 
Kermisledenvergadering op maandag 14 mei 2018. 
 

1. Opening door de voorzitter om  20.05 uur  
Hartelijk welkom allemaal. De commandanten zijn er niet 
vanwege overleg sluiting kerk op 10 juni 
De koffie en 1 consumptie is van het schuttersgilde en Jan 
ter Voert. 

 
2. Notulen van de jaarvergadering op 29 januari 2018: 

Op of aanmerkingen: 
- Nardi van Wijngaarden: Met het jeugdschieten, hoe zit dit? Nog mee bezig  

 
3. Mededeling kermisprogramma :  

Patrick leest voor . Zie bijlage. 
Opmerking:  
- Gerrie Tinnevelt: We moeten wat doen om de troon tijdens de kermis terug te 

krijgen. Ik zie dat er nog niets mee gedaan is. Hoe in te vullen. Antwoord: 
Boodschap is duidelijk. We kunnen weer proberen een tafel te maken. Maar hoe? 
Het feestje is niet alleen binnen. Dit allemaal is te laat om het in het megchels blad 
te zetten. We zullen proberen of we op deze korte termijn nog wat kunnen regelen 
Ter aanvulling : om het koningschieten wat te promoten heeft Patrick zijn ervaring 
van het koningschap in het megchels blad gezet. 

- Toon Evers: hoe krijgen we meer mensen bij het koning schieten. Mening bestuur: 
We gaan uit dat het vorig jaar een incident was en wachten dit jaar af. (zie ook 
punt tijdens de jaarvergadering) 

 
4. Ingekomen stukken: 

- Europees schutterstreffen in Leudal (Limburg) 17-19 augustus 2018. Extra 
camping gemaakt. Voor belangstellenden is er informatie te verkrijgen bij het 
secretariaat. 

- 10 juni is de kerksluiting: Degenen die naar het overleg zijn geweest komen 
net binnen. Wim Essink vertelt: In principe is het de bedoeling dat het 
hetzelfde wordt als bij de kermis: In de kerk trekken samen met de harmonie. 
Zij maken de muziek. Tijdens de eucharistisch gebed de vendelhulde en 
tromgeroffel. Ook is een trompetsignaal de bedoeling. Eugenie geeft aan dat ze 
niet kan. Er wordt gekeken of er een oplossing hiervoor gevonden kan worden. 
De kerkdienst begint om 10.00 uur. 

- Muziekkamp jeugd op 23 en 24 juni 
- 30 juni 15.30 uur serenade gym. Verdere info volgt. 
- Contributieverhoging naar 40 euro met ingang van volgend jaar 2019. Is door 

de meerderheid van de vergadering aangenomen. Dit geldt voor de 
volwassenen. 20 euro blijft het voor scholieren en studenten. 

 
5. Rondvraag: 

- Rudi Tinnevelt:  tijdens de ledenjaarvergadering is gesproken om de 
vogelschacht aan te passen. Dit is inmiddels gebeurd. Denk er wel aan dat we 
nu ook een staart hebben aan de vogel. Dit in verband met het bestellen van 
medailles. 



- Nardi van Wijngaarden :2-4 oktober is bij de Kievit de jaarlijkse 
kruisboogtoernooi. 

- Sandra ten Brinck: Mag de jeugd meelopen met de reveille ? Jeugd mag aan 
alle activiteiten mee doen. Mark doet een mail rond. 

- Nico Snelting: laatste keer sacrament processie?  Wordt misschien voor de 
aankomende jaren aangepast. Maar laten we hier niet in vooruit lopen want er 
wordt  met meerdere partijen en de “kerk” erover gediscussieerd hoe nu verder. 
We wachten rustig af. 
 

6. Sluiting door de voorzitter om 20.39 uur                             
 
 
 
 
 
     


