SCHUTTERIJ B.U.B.
Opgericht in 1932
Aangesloten bij de Kring Rijk van Nijmegen-de Betuwe
Secretariaat: Mark van Steen
Postbus 125, 6573 ZK Beek (Berg en Dal)
Betreft:

Notulen Algemene Ledenvergadering 3 april 2016

Plaats:

Hotel 't Spijker, Beek-Ubbergen

Aanwezig:

65+ personen geteld, 56 personen ingeschreven op de inschrijflijst

1. Opening vergadering
Wanneer John Cremers de vergadering opent, wordt er een minuut stilte in acht genomen voor de zieken en
overledenen.
De agenda wordt aangepast: het financiële deel wordt naar voren geschoven (punt 3 en 4 i.p.v. punt 6 en 7).
Hans Schreven, voorzitter van de Kring Rijk van Nijmegen – de Betuwe, spreekt de vergadering toe bij
aanvang. Hij is dankbaar voor de uitnodiging en noemt het uniek binnen de Kring, dat het Kringbestuur bij
een ALV aansluiten mag. Dhr. Schreven licht enkele punten uit het Jaarverslag van de secretaris en feliciteert
de jubilarissen.

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

3a en 3b. Jaarverslag van de penningmeester en vooruitblik 2016-2017
De penningmeester licht het jaarverslag toe. Kosten voor uniformen zijn toegenomen vanwege nieuwe
ruitersuniformen en veren. Verder geen grote verschillen t.o.v. het voorgaande jaar. De opbrengsten
daarentegen zijn toegenomen, met name door de contributieverhoging. Het Grensland Koningschieten heeft,
met dank aan de banneractie, veel geld opgeleverd.
Er was een tekort begroot van ruim 3.000 euro en er worden nog rekeningen verwacht. Op dit moment heeft
het jaar een positief resultaat van 3.000 euro opgeleverd. De begroting van 2016 meldt dat de opbrengsten
waarschijnlijk iets afnemen, terwijl de kosten zullen stijgen (o.a. huur). Sponsoren brengen veel geld binnen,
waarvoor dank. Er is een klein tekort begroot.
Vooruitkijkend naar de begroting van 2017: de huur zal flink stijgen, inkomsten oud papier zullen dalen. We
verwachten 2.500 euro minder te ontvangen uit het ophalen van oud papier. Kringconcours, feestavond en
Keizerschieten zullen flinke kostenposten vormen, waarvan de opbrengsten nog onbekend zijn.
Jos Peters voegt toe: de inkomsten uit oud papier staan nog ter discussie in de politiek.
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4. Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie verklaart dat het jaarverslag van de penningmeester er prima uitziet. Eric Lensen
meldt dat er geen oneffenheden gevonden werden in de boekhouding. De kascontrolecommissie verleent
decharge aan de penningmeester, die deze met applaus van de aanwezigen in ontvangst neemt.
Een nieuw kascontrolecommissielid moet worden gekozen. Eric Lensen treedt af, Pepito Zwagemakers
treedt spontaan en vrijwillig aan.

5 en 6. Notulen ALV 2015 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. De
notulen zijn verspreid door middel van Facebook en de Bubbels.

7. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag van de secretaris ligt tijdens het ontbijt ter inzage, en is online gepubliceerd via Facebook en
de website. Het is een uitstekend verslag geworden; de secretaris wordt met applaus bedankt.
Mark Huilmand geeft aan: vorig jaar werd gevraagd om meer digitaal te doen. Dat gebeurt ondertussen,
waarvoor complimenten. Het is bijvoorbeeld prettig dat de Bubbels via e-mail, Facebook, de website én op
papier verspreid wordt!

8. Bestuursverkiezing
Van vier bestuursleden loopt de driejarige termijn af tijdens deze ledenvergadering. Jos Peters, Jan
Groothuijse, Sjef Stampaert en Peter de Waal stellen zich allen herkiesbaar op. Onder applaus van de
aanwezigen worden zij herkozen.

9. Mededelingen bestuur
Kulturhus
De Schutterij betaalt nu 1.800 euro huur per jaar bij het Kulturhus. De beheerstichting van het Kulturhus stelt
voor dat wij over vijf jaar 8.000 euro huur betalen. Deze gigantische stijging doet de aanwezigen geschokt
reageren. De Schutterij heeft verzocht om een contractverlenging van één jaar in plaats van vijf jaar, hierop is
de beheerstichting nog niet teruggekomen.
Het contract van uitbater / beheerder FacSkills verloopt. Er zal een openbare aanbestedingsperiode komen,
de beheerstichting is op zoek naar ervaren horecamensen die het Kulturhus nieuw leven willen inblazen.
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Het Kulturhus gaat verbouwen: er komt een extra feestzaal / buurtkamer met terras. Op 13 april zal hierover
een bijeenkomst plaatsvinden.
Oud papier
De DAR vraagt alle vrijwilligers een korte online cursus te doen. Wij moeten bijhouden welke vrijwilligers
het certificaat behaald hebben. Verzoek aan alle vrijwilligers: doe de cursus vóór 16 mei, anders is meelopen
niet meer toegestaan! Dit is natuurlijk vervelend voor ons als wij het oud papier ophalen. Wie voor de
Schutterij het certificaat behaalt, krijgt een eenmalige extra vergoeding van de schutterij van 10 euro.
Kringdag 11 juni 2017
De Kringdag Rijk van Nijmegen – de Betuwe wordt in ons 85-jarig jubileumsjaar door ons georganiseerd. We
rekenen op de medewerking van BVC’12 en harmonie KNA. BVC’12 was minder enthousiast en de
communicatie BVC’12 / gemeente Berg en Dal / Schutterij verdiende niet de schoonheidsprijs. Desondanks
hebben we goedkeuring om de voetbalvelden te gebruiken. Voor ons als organiserende vereniging zal het
hard werken worden om aan alle eisen te voldoen. We zullen veel vrijwilligers inzetten om de Kringdag een
succes te maken.
Schuttersfeesten Kranenburg en herdenking 200 jaar Grens
We gaan naar deze bijeenkomsten. De aanwezigheid van de drumfanfare is toegezegd, maar staat
momenteel op losse schroeven omdat de blaassectie verzwakt is.
Schieten
Compliment voor de koningsparen en Silvia van Steen: Peter Janssen werd Kringkoning in Millingen aan de
Rijn, Walter Kersten werd Koning der Koningen in Sittard, en Silvia van Steen won de individuele strijd als
beste schutter tijdens het PLK-schieten!
Sponsoring
Schuttersvlaggen: er zijn er nog te koop, bestel bij Peter de Waal! Ze kosten slechts 25 euro en staan
hartstikke mooi tijdens het Koningschieten, de Schuttersfeesten of het Kringconcours in 2017. Maurits
Schneemann vraagt gelijk een vlag aan.
Banneracties: we hadden de fantastische respons niet verwacht, we zijn blij verrast! Ook dit jaar veel
toezeggingen, wat de penningmeester zeer tevreden stemt. Wederom: dank aan alle sponsoren.
Gemeentekoningschieten
In 2018 wordt voor het eerst het Gemeentekoningschieten georganiseerd, een strijd tussen de koningen van
de gemeente Berg en Dal. St. Hubertus Groesbeek twijfelt nog over deelname, maar zelfs de burgemeester
stimuleert om mee te doen. Leuth zal in 2018 de organisatie voor rekening nemen.
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Varia





Er is in de Lottopot een nummer vrijgekomen. Het nummer toebedeeld aan Wilma Huilmand. Zij
krijgt een applaus voor haar spontane aanmelding.
Ons vaandel staat, prachtig gerestaureerd, mooi in de zaal. Dank en applaus voor Dinie
Schoenmakers!
Automatisch incasso: 96 leden betalen nog niet via automatisch incasso. Wie nog overstappen kan,
graag melden! Na de vergadering stapt Jan Groothuijse over op betalen via automatisch incasso.
Koningschieten bonnenverkoop: we zoeken nog twee tot vier vrijwilligers voor de bonnenverkoop.
Albertien meldt zich alvast aan.

Theo Derks
Dirigent van de drumfanfare en oud-Koning Theo Derks heeft kanker in de alvleesklier. De verwachting is
dat Theo binnenkort komt te overlijden. Het nieuws is hard aangekomen bij de vereniging, onze gedachten
gaan uit naar Theo en zijn vrouw.
John Cremers en Regé van Steen zijn op bezoek geweest. We zullen op korte termijn op zoek moeten naar
een oplossing voor de drumfanfare, waar Theo al direct gemist wordt.

10 en 11. Koningschieten, Schuttersfeesten, schenking prijzen en
vaststelling koningstoelagen
De voorbereidingen voor de Schuttersfeesten zijn gestart. De openingsceremonie van de zaterdag, zoals die
afgelopen jaar voor het eerst plaatsvond, houden we in ere. We gaan dit zelfs uitbreiden: een
drankvoorziening, meer zitplaatsen en misschien zelfs een doedelzakoptreden. Vrijwilligers zijn van harte
welkom om te ondersteunen, want de gebruikelijke sjouwers staan in uniform in de optocht!
Klaas de Wit heeft verzocht het kinderfeest te verhuizen van zaterdag naar zondag. De gesprekken hiervoor
zijn gaande. We zullen goed moeten plannen in verband met de schoolvakantie. De band van de
zondagavond maandagavond van afgelopen jaar is niet beschikbaar voor de komende Schuttersfeesten, de
drie Nijmeegse mannen van twee jaar terug (Piratentoppers) zijn te duur voor ons budget. Er komt een
voorstel van de aanwezigen: Anika tipt “Die Original Schluchtenkrachers”. (Na de vergadering: deze band is
niet beschikbaar.
Het seniorenfrühshoppen vond afgelopen jaar plaats bij Kalorama en ’t Höfke zelf, vanwege het hete weer.
De meningen zijn verdeeld over het succes hiervan: Kalorama was leuk, ’t Höfke liet ruimte voor
verbetering.
De koningstoelage wordt vastgesteld op €450 koningstoelage en €220 kleedgeld, maakt in totaal €670.
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13. Rondvraag
Inschrijvingen: Ben Schapendonck, Hans Schreven, Birgit Cremers, Jos Orval, marketentsters Anika en
Tonnie.
Ben Schapendonck: de brandweerkazerne staat leeg, daar zou de schutterij misschien naartoe kunnen! Het
bestuur was al op de hoogte en is het eens met die tip.
Hans Schreven (voorzitter Kringbestuur): complimenten voor het verkrijgen van de voetbalvelden van
BVC’12 voor de Kringdag. Hans spoort aan: blijf in overleg, ook samen met andere verenigingen, met het
Kulturhus. Hans uit vol vertrouwen in het bestuur.
Birgit Cremers: Theo en Hein hebben tot nu toe de schietruimte schoongehouden. De afgelopen tijd is het
hier niet meer van gekomen. We zullen met het Kulturhus in gesprek gaan: het hele gebouw mag schoner.
Gaan we dit zelf doen (Hein, Wilma?), of gaan zij dat doen? Gezien de huurverhoging zou het prettig zijn als
het Kulturhus hier een rol in kan spelen. Er wordt gevraagd of de schietruimte nog verhuurd wordt, maar
hier is in het dorp niet of nauwelijks vraag naar.
Jos Orval: schoonmaak voor openbare ruimtes wordt door FacSkills gedaan. Een financiële vraag: heeft de
beheerstichting motivatie gegeven voor de verhoging? Die is er geweest, maar is wel mager. Pas op dat de
schutterij niet de verbouwing van het Kulturhus aan het betalen is! Jos oppert om de samenwerking met
zusterverenigingen in te zetten: voorzitter John noemt het oude “Koepeltje”. Pepito: de verhoging gaat over
de schietruimtes, gaat de huur voor andere verenigingen ook omhoog? Ja, maar bij huur via FacSkills is de
verhoging gebonden aan de indexatie.
Marketentsters Anika en Tonnie: wij voelen ons een beetje ondergesneeuwd, achtergesteld. Het gevoel heerst
dat zowel het bestuur als de dames zelf hierin laks zijn. John geeft terug, zowel aan de contactpersoon vanuit
bestuur (Coos Lamers) als aan de marketentsters zelf: pak de agenda, kom bij elkaar en ga met elkaar in
gesprek! Na de vergadering zal een datum geprikt worden. Er volgt een applausje voor de dames!

Sluiting door de voorzitter
De vergadering wordt om 13:10u gesloten door voorzitter John Cremers. Aldus opgemaakt, 3 april 2016.
Mark van Steen
Notulist
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Bijlage A: Sponsoring medailles en prijzen, 2016-2017
Wedstrijd
Koningschieten
Jeugdkoningschieten
25 euro

Herenschieten

Damesschieten

Prijs
Koningsmedaille
Koninginmedaille
Jeugdkoning(in)medaille
1e prijs
2e prijs
3e prijs
Kop (1e prijs)
Rechtervleugel (2e prijs)
Linkervleugel (3e prijs)
1e prijs
2e prijs
3e prijs
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Sponsor
Huidig koningspaar
Huidig koningspaar
Piet Cremers
Trudi Groothuijse
Dick Lukassen
Frans van Steen
Guus Huilmand
Maurits Schneemann
Silvia van Steen
Birgit Cremers
Maurits Schneemann
José Bauhuis
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