
 

  

Notulen ledenvergadering op maandag 11 april 2016. 

In het zaal van Jan Ter Voert aanvang 20.00 uur. 

 
1. Opening door de voorzitter om 20.07 uur 

Een bijzonder welkom aan dame en heren van de buurtvereniging Zwanebroek 

 

2. Notulen van de jaarvergadering. Wim leest voor. 

Vraag Martin van Gessel: Is de nieuwe website online? Ja, sinds 2-3 weken. 

 

3. Mededeling kermisprogramma: 

Peter Raben leest voor uit het voorlopige kermisprogramma. Volgens Toon Evers 

kwam St. Joris niet. Hebben al iets anders. 

 

4. Mededeling kringdag 24 april 

 

- Vanaf Donderdagavond 21 april graag zoveel mogelijk mensen helpen met 

opbouwen. 

- Peter Raben leest het Programma van de dag voor. 

- Robert geeft informatie over de marsroute en dat er in de tent Free line is. Parkeren 

zal in de wei bij Annelies Reijers zijn. Ook gaan we dit jaar weer eens de 

ouderwetse indeling qua marsroute en defilé uitproberen. 

Jolanda Heister : Bij de vergadering van de marketentsters kwam naar voren dat  

we de marketentsters wedstrijden niet aangeboden zouden hebben. Is dit 

nagevraagd bij de federatie? Ja , dat is nagevraagd en blijkt dus dat de 

marketenster wedstrijden wel zijn aangeboden, maar dat er geen inschrijvingen 

zijn. Het ligt niet aan ons. 

Toon Evers: Is de parkeer wei hoog genoeg bij slecht weer? Ja, lijkt van wel. 

Karel: Bij welke onderdelen van het programma doen we mee? Tamboer begeleidt 

de genodigden van erewijn naar veld en met de marswedstrijden lopen we mee. 

 

5. Pauze 

 

6. Ingekomen stukken. 

 

- Keizerschieten vindt plaats op zaterdag 2 juli 

- Hoe denkt men over verenigingsvlaggen voor leden? Er wordt in de vergadering 

gestemd en de meerderheid zou het wel willen. Martin van Gessel: Zou het met het 

concours al kunnen ? Het bestuur gaat hier zo snel mogelijk mee aan de slag. 

- Wie kunnen er met koningsdag woensdag 27 april? Niet zo veel, maar er  zijn er 

niet zoveel nodig, omdat het in samenwerking is met st. Caecilia. 

- Er ligt van St Quirinius Millingen een uitnodiging voor hun 325 jarig bestaan op 

19 juni a.s. Willen we hier naar toe? Er is te weinig animo voor het hele korps. 

Voor een delegatie zijn er genoeg deelnemers. 

 

7. Euregio Oldtimerfestival  

- Wim is bezig met de opzet voor de nieuwe locatie bij de fam. Hettelaar . Hiervoor 

moet hij een nieuwe vergunning aanvragen. Remco en Marcel zijn bezig met de 



veldindeling. Peter Raben legt uit dat wat betreft de vergunning er een nieuw 

beleid is: moet nu jaarlijks en de kosten zijn verviervoudigd.  

- Wim legt uit: 

o De camping zal nu met hekken afgezet worden 

o Parkeren is op een heel groot veld hiervoor zijn ook veel hekken nodig. 

o een aantal attracties zijn al vastgezet, verder wordt nog bekeken. 

o We zijn nog zoekende naar een band voor de zaterdag.  De standaardband 

is met vakantie. 

o De intentie is om met de inschrijvingen te beginnen in mei en dat digitaal. 

Op website/facebook nu al aangeven dat inschrijving in mei zal zijn. Er 

komen via allerlei kanalen al vragen en dan kun je naar de website 

verwijzen. 

o het Festival willen we graag in een stichting onderbrengen. Dit willen we 

graag gaan vanaf volgend jaar oppakken. 

Hierna barst er een discussie uit. Er zijn veel vragen: 

- Harm Heinen: Inschrijvingen nu digitaal. Ouderen dan? Vele ouderen hebben wel 

kinderen/vrienden of kennissen die een computer hebben en dus kunnen helpen bij 

de inschrijving.  

- Gerard Lubbers: er is vanuit de schutterij gevraagd of er interesse is binnen de 

Zwanebroek om de camping te beheren. Graag deze vraag over campingbeheerder 

terug naar schuttersgilde, niet via het Zwanebroek. Zij vinden de 

verantwoordelijkheid te groot voor de kleine buurtvereniging. 

- Hettelaar: Kun je van de gemeente al toezegging krijgenvdat het evenement mag 

doorgaan? Aanvraag vergunning duurt gewoon 14 weken.  

- Leo Mecking: Bij deze gemeente mogen de deelnemers niet op hetzelfde terrein 

overnachten. Het moet een aparte camping zijn i.v.m. de veiligheid. Ten tweede 

over de oldtimer in een stichting over te zetten: Zwanebroek is op dit moment niet 

van plan om in de stichting zitting te nemen. In een later stadium mag het 

schuttersgilde natuurlijk bij de Zwanebroek aankloppen. 

- Hans v.d. Roest: Waarom een aparte camping? Als we al meerdere campings in de 

omtrek hebben. Jolanda geeft toelichting: het is zo ontstaan, door behoefte 

destijds.  

- Luc Wissing: misschien moet je aangeven dat je nog geen camping hebt. Peter 

Raben geeft aan dat er koste wat kost er wel een camping zal komen. Tijdens deze 

vraag geeft Jolanda Heister aan dat ze in het uiterste geval nog wel een jaartje wil 

doen. Hierop volgt een groot applaus. Peter Raben geeft aan dat het een super 

aanbod is en dat er geen misbruik van gemaakt zal worden. Voor volgend jaar is er 

al wel een beheerder gevonden.Voor dit jaar nog niet, maar er wordt hard 

aangewerkt. 

- Gerard Lubbers: geeft aan dat de Zwanebroek veel vrijwilligers geven en ze 

hebben het idee dat het schuttersgilde steeds minder vrijwilligers leveren. We doen 

het met elkaar en voor elkaar en niet alleen het Zwanebroek. Mark Tinnevelt zal de 

vrijwilligers coördineren 

- Hettelaar: Misschien een idee om ook steunende leden te benaderen voor het 

evenement.  Er is tot nu toe geen uitnodiging op papier gekomen, met de vraag om 

mee te helpen tijdens het oldtimer evenement. Het wordt tot nu toe mondeling 

geregeld.  

- Hettelaar: Er is nog geen definitieve programma. Peter Raben geeft aan dat grote 

onderdelen hetzelfde blijven. Jeugd wil ook graag meer in het oldtimer gebeuren. 



Peter Raben geeft aan dat het zijn aandacht heeft en dat het nog verder samen 

wordt besproken en ingevuld. 

- Leo Mecking: Op de zaterdag is tot nu toe te weinig programma op het “veld”. Dit 

is al bekend bij het de oldtimer commissie. Er zal naar gekeken worden hoe het 

eventueel anders ingevuld kan worden. Het blijkt een hele discussiepunt. 

(hoofdpunt:deelnemers willen graag een toertocht, waardoor minder tractoren en 

bestuurders aanwezig zijn. Optie minder entreegeld voor de zaterdag? Andere 

invulling?) 

- Leo Mecking: vrijdag is de jaarlijkse Zwanebroek kermis: in het verleden waren 

bepaalde voorzieningen niet in orde. Ook een punt van ergernis zijn de 

Campinggasten. Zij lopen zo door het gehele kermisgebeuren heen.  Voor de 

voorzieningen zullen Marcel en Remco voor zorgen dat het aankomend jaar 

voldoende op orde is. En met dit nieuwe terrein zou het wel anders kunnen. 

 

8. Rondvraag: 

- Jolanda Heister: website  is puik in orde , Patrick bedankt. 

- Luc Wissing: personeel voor de kringdag? Peter Snelting is ermee bezig. Vraag 

Peter als je je op wil geven als vrijwilliger. 

- Theo Sessing: een duitse donateur van de oldtimer heeft ook entree moeten betalen 

afgelopen jaar.Waarom? Er was geen lijst bij de entree. Peter Raben geeft aan dat 

donateurs een kaartje hebben en die moeten ze bij zich hebben bij de kassa. De 

deelnemers hebben een brief gekregen van regelementen en dit staat erin. 

- Jos Tinnevelt: mededeling: Kring de Achterhoek had het Federatief concours voor 

volgend jaar teruggeven. Zodat andere kringen het kunnen organiseren. Nu is er 

wel een kandidaat uit kring de Achterhoek gekomen. Namelijk wil Varsselder 

volgend jaar nogmaals de federatie organiseren.  

- Martin van Gessel: Een kringdag organiseren is erg moeilijk. Ik heb er vertrouwen 

in dat het goed komt. Ik wens iedereen veel plezier met de kringdag en het bestuur 

nog sterkte met de organisatie. Dit zelfde geldt ook voor het oldtimer festival.  

 

9. Sluiting. 

Peter Raben bedankt Robert en Eugenie voor het werk voor het kringconcours tot nu 

toe. 

De hapjes hebben we gekregen van Jan ter Voert en de drank is voor het schuttersgilde 

tot een kwartier na de vergadering. 

Bedankt voor de grote opkomst en inbreng plus op- en aanmerkingen. Voor straks een 

behouden thuis.  

Sluiting 21.40 uur.                                       

 

 

 


