SCHUTTERIJ B.U.B.
Opgericht in 1932
Aangesloten bij de Gelderse Federatie St. Hubertus
Secretariaat: Mark van Steen
Postbus 125, 6573 ZK Beek-Ubbergen
Betreft:

Notulen Algemene Ledenvergadering 12 april 2015

Plaats:

Hotel 't Spijker, Beek-Ubbergen

Aanwezig:

59 personen

1. Opening vergadering
Voorafgaand aan de bestuursvergadering spreekt Hans Schreven, voorzitter van de Kring Rijk van
Nijmegen-de Betuwe, de aanwezigen toe. Hij uit zijn complimenten voor de vereniging en zegt trots te zijn
op het wederzijds respect. Hans dankt ons hartelijk voor de uitnodiging om aanwezig te zijn bij de algemene
ledenvergadering.
Wanneer John Cremers de vergadering opent, wordt er een minuut stilte in acht genomen voor de zieken en
overledenen.

2. Aan de agenda toe te voegen punten
Er worden geen punten toegevoegd. Agendapunt 12: behandeling toegevoegde punten komt te vervallen.

3. en 4. Notulen ALV 2014 en Ingekomen en uitgaande stukken
De stukken zijn bij deze vastgesteld. Ter inzage hebben gelegen de ingekomen en uitgaande stukken die zijn
besproken tijdens bestuursvergaderingen, en daarmee van belang zijn geweest voor de vereniging.
Beschermheer Maurits Schneemann uit een bravo voor nieuwsblad de Bubbels.

5. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag van de secretaris is door alle leden ontvangen middels de Bubbels van maart. Het is een
uitstekend verslag geworden; de secretaris wordt met applaus bedankt. De secretaris vraagt zelf nog wie het
jaarverslag allemaal gelezen hebben, en is tevreden met het aantal handen dat omhoog gaat.

6. en 7. Jaarverslag van de penningmeester en kascontrolecommissie
De penningmeester licht het jaarverslag toe. Een begroot tekort van €8500 in 2014 werd teruggebracht tot een
tekort van €1500. Voor 2015 is er een tekort begroot van €3000. De penningmeester merkt op dat busvervoer,
de Bubbels en contributieinning relatief hoge kosten met zich meebrengen ten opzichte van onze activiteiten.
Het voorstel van het bestuur wordt voorgelegd om alle contributie te verhogen met €2,50. De aanwezigen
reageren:
 Ben van Eck: deze verhoging is veel te laag. Er moet jaarlijks geïndexeerd worden! Voorstel:
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minimaal €5, liefst €10 voor actieve leden, verhogen. Er moeten maatregelen genomen worden die
vooruitkijken; mensen moeten hun hobby financieel zelf dragen.
Michael Makaaij (Kringbestuur): leden van de verenigingen in de buurt betalen veel meer dan de
Beekse schutters.
Marc Huilmand: de verhoging is veel te laag om de tekorten weg te werken. Minimaal €5 erbij!
Maurits Schneemann: steunt een verhoging van €5 en verdedigt de actieve leden door aan te geven
dat wat zij doen, heel veel werk is dat waardevol is voor de vereniging.

Voor een algemene verhoging van de contributie met €5 voor alle leden klinkt een overtuigend applaus dat
met stemming bevestigd wordt. Jaarlijkse indexering zullen we in het bestuur bespreken.
Na de discussie over de financiën van de vereniging en de hoogte van de contributie verrast erevoorzitter
Piet Cremers alle aanwezigen, door een gift van €1000,- aan te bieden. Hij is mogelijk bezwaar voor door te
zeggen: “Als ik het niet kon, dan deed ik het niet”.
De kascontrolecommissie verklaart dat het jaarverslag van de penningmeester er uitstekend uitziet. Bart
Huilmand meldt dat er geen oneffenheden gevonden werden in de boekhouding. De kascontrolecommissie
levert decharge aan de penningmeester, die deze met applaus van de aanwezigen in ontvangst neemt.
Een nieuw kascontrolecommissielid moet worden gekozen. Eric Lensen blijft aan, Bart Huilmand treedt af.
Wanneer niemand zich direct meldt, biedt Jos Bailly zijn diensten aan. Dit is voor de tweede keer in korte
tijd. Bart Huilmand merkt op: de commissie moet niet steeds uit dezelfde personen bestaan, om schijn van
belangenverstrengeling te voorkomen! Het is anderhalf uur werk, dus weinig reden om er niet eens voor te
gaan zitten. Ronnie Hendriks biedt zich aan en Jos Bailly gaat ermee akkoord dat Ronnie Bart vervangt.

8. Bestuursverkiezing
Secretaris Mark van Steen, penningmeester Martien Mahler en bestuurslid Theo Groothuijse zijn aftredend
en worden, onder luid applaus, opnieuw verkozen. In het kader van de basiscertificering worden er nieuwe
functies verbonden aan het bestuur. Guus Huilmand wordt als bevoegdhedenloos 10e bestuurslid
toegevoegd in de functie van Vereniging VeiligheidsFunctionaris (VVF), ofwel schietmeester. Daarnaast
wordt Sjef Stampaert zijn taak als bestuurslid uitgebreid met de functie van Vertrouwenscontactpersoon. Dit
houdt in dat mensen bij hem terechtkunnen als zij in vertrouwen zorgen willen delen over het
schietgebeuren binnen de vereniging.

9. Mededelingen bestuur
De voorzitter licht de Basiscertificering toe die ten grondslag ligt aan de wapenverloven. Het gaat om
algemene richtlijnen inzake het schieten met de .22 long rifle die we gebruiken bij het Koningschieten,
Grenslandschieten en Keizerschieten. Wat onze leden vooral zullen merken, is dat het nu verplicht is om je te
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legitimeren, alvorens een schot te mogen lossen. (Denk hierbij aan het prijsschieten tijdens het
Koningschieten!) Let op: het gaat niet om de luchtgeweren die we gebruiken tijdens het damesschieten,
jeugdschieten of de schietcompetities.
Het Grenslandkoningschieten staat voor de deur. De voorbereidingen zijn in volle gang. Maar liefst 13
verenigingen uit Duitsland en Nederland zullen het evenement bezoeken! Het Grenslandkoningschieten is
voor ons als vereniging (maar ook voor het Kulturhus) een 'generale repetitie' voor de door ons te
organiseren Kringdag Rijk van Nijmegen-de Betuwe 2017. Verdere besproken details over het Grensland: zie
bijlage B (wel opgenomen in de administratie en online versie op www.schutterijbub.nl, niet in de Bubbels).
De voorzitter bespreekt de komende activiteiten, zoals de kampioensreceptie bij BVC (16 mei), het
Koningschieten (17 mei), de Schuttersfeesten Kranenburg (24 mei), de Kringdag Ooij (31 mei), de
Schuttersdag Amsterdam (20 september), en de Oktoberfeesten Sittard (25 oktober).

10 en 11. Koningschieten, Schuttersfeesten, schenking prijzen en
vaststelling koningstoelagen
De Schuttersfeesten zullen plaatsvinden in tandem met de Zomerfeesten. Dat laatste organiseren we niet
zelf, maar de schutterij is er wel bij betrokken als gesprekspartner. Op maandag starten we niet meer 's
middags, maar treden we aan om 18:30u zodat het feest zich meer naar de avond verplaatst. Dit geeft
mensen ook de mogelijkheid om na het werk aan te sluiten vanaf de optocht.
Er komt een alternatief programma voor de zaterdagavond. Hier wordt nog over nagedacht. Ideeën zijn een
miniconcert van de harmonie en drumfanfare, het hijsen van de vlag, het eren van overledenen door middel
van een gedicht... Meedenken mag!
De koningstoelage wordt vastgesteld op €450 koningstoelage en €220 kleedgeld, maakt in totaal €670.

12. Rondvraag
Marie-José vraagt of er naast het Jeugdkoningschieten ook een Jeugdkeizerschieten plaats kan vinden.
Gezien de leeftijdsgrens van 18 jaar is dit idee misschien niet uitvoerbaar.

Sluiting door de voorzitter
De vergadering wordt om 13:37u gesloten door voorzitter John Cremers. Aldus opgemaakt, 12 april 2015.
Mark van Steen
Notulist
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Bijlage A: Sponsoring taarten, medailles en prijzen, 2014
Wedstrijd
Koningschieten
Jeugdkoningschieten

Herenschieten

Damesschieten

Prijs
Koningsmedaille
Koninginmedaille
Jeugdkoningmedaille
1e prijs
2e prijs
3e prijs
Kop (1e prijs)
Rechtervleugel (2e prijs)
Linkervleugel (3e prijs)
1e prijs
2e prijs
3e prijs

Sponsor
Huidig koningspaar
Huidig koningspaar
Henny en Theo van Steen
Trudi Groothuijse
Piet Cremers
Mark van Steen
Officieren
Maurits Schneemann
Frank Steenman
Birgit Cremers
Sylvia van Steen
José Bauhuis

Grenslandkoningschieten 2015

Bijdrage

Anneloes Lukassen

1 taart

Birgit Cremers

3 taarten

Coos Lamers

2 taarten

Henny van Steen

1 taart

Jan de Jong

1 taart

Jurgen Opdencamp

€20 t.b.v. taart

Marian Mahler

1 taart

Mariët Janssen

1 taart

Marjo Lamers

3 taarten

Maurits Schneemann

2 taarten

Regé van Steen

€20 t.b.v. taart

Tiny Derks

1 taart

Wilma Ebbers

3 taarten
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Bijlage B: besproken details inzake Grensland Koningschieten 2015
Taartverkoop / bonnenverkoop: Birgit, Trudi, Sylvia, Tiny en Marie-José staan klaar om te helpen.
Bij slecht weer is er een eenvoudig noodscenario. Het schieten blijft buiten gebeuren, het feest verplaatst dan
van buiten naar de ontvangstzaal in het Kulturhus.
Het defilé vindt plaats op de Schuttersweide bij 't Höfke.
Hein Reinders draagt zorg voor een vaandelhulde.
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