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 april 2017

Plaats:

Hotel ‘t Spijker, Beek (Berg en Dal)

Aanwezig:

Bestuur en mensen

Afwezig mk:

Jos Peters

Vergadering

Start 11:30u, sluiting 13:00u

1. Opening
Er wordt een minuut stilte in acht genomen ter ere van de overleden leden.
Na punt 9 lassen we een pauze in, zodat er een drankje besteld kan worden.

2. Toegevoegde agendapunten
3. Notulen vorig jaar
Onder dankzegging aan notulist Mark van Steen worden de notulen van 2016 goedgekeurd.

4. In en uitgaande stukken
De inkomende en uitgaande stukken besproken tijdens bestuursvergaderingen hebben ter inzage gelegen.
Hierover komen geen opmerkingen uit de zaal.

5. Jaarverslag secretaris
De secretaris leest het jaarverslag voor. Het wordt goed ontvangen, ondanks de ernstige toon.

6a en b. Jaarverslag penningmeester en beleid 2017 en verder
De afgelopen financiële periode is een goed jaar geweest, een begroot tekort is omgedraaid tot een positief
resultaat. Applaus voor de penningmeester, die hier veel werk in heeft verricht!
Hoeden, munten en onderscheidingen, alles is inmiddels verrekend. Bij het Koningschieten was er een iets
lagere opkomst, dus ook een lagere opbrengst. De opbrengst uit contributie neemt iets af. Sponsoren, dank
voor uw bijdrage! Oud papier: de lopers hebben een certificaat moeten behalen wat wij beloonden met 10
per loper/certificaat. Dit maakte hogere kosten. Instructeurs zijn iets goedkoper geworden. Vervoer: de
rekening voor Sittard wordt pas verwerkt in 2017, terwijl het annuleren van de Schuttersdag in Amsterdam
betekende dat begrote vervoerskosten vervielen.
De begroting 2017-2018 wordt toegelicht. Hierover volgen geen vragen, wel een applaus op het harde werk.
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7. Kascontrolecommissie
Per 8 maart: Pepito en Ronnie vonden geen onregelmatigheden, zij verlenen décharge. Wederom applaus.
Het vinden van een nieuw kascontrolecommissielid gaat niet zonder slag of stoot: vanuit de aanwezige
mannen is er geen directe vrijwilliger, de dames die interesse uiten mogen statutair gezien de rol niet
vervullen. Er wordt daarna toch een nieuw kascontrolecommissielid gevonden: Peter Jansen, de
penningmeester bij de Kring, meldt zich.

8. Bestuursverkiezingen
Jan Groothuijse treedt af en is niet herkiesbaar. Hij neemt officieel afscheid: de voorzitter uit oprechte dank
voor maar liefst tien jaar als bestuurslid. Hij memoreert hierbij dat Jan als beginnend bestuurslid nog een
heel andere indruk maakte! De voorzitter spreekt waardering en veel dank uit voor alle bijdragen. Een
nieuwe kandidaat is nog niet gemeld, uit de vergadering komen geen aanmeldingen van mannen. Er is
kritiek op de statuten die alleen mannelijke leden toestaan. Op de opmerking “wie weet verandert dat
ooit…” volgt applaus, zowel in de zaal als aan de bestuurstafel.
Coos Lamers, de huidige koning, is aftredend en herkiesbaar. Applaus bevestigt zijn nieuwe termijn van drie
jaar in het bestuur.
Voorzitter John Cremers is aftredend en herkiesbaar. Hij vraagt aandacht voor het volgende: dit wordt John
zijn laatste termijn van drie jaar. Twintig jaar geleden als hij als voorzitter aangetreden, toen nog in café Sous
les Eglises. Er moet ruimte gemaakt worden voor andere mensen en andere ideeën. Inmiddels is de
voorzitter vier keer opa, en voelt hij behoefte aan meer privétijd. De voorzitter heeft dan ook besloten om in
2020 het stokje over te dragen. De komende drie jaar werken we toe naar een nieuwe voorzitter, aan wie we
hopelijk een mooie vereniging kunnen overdragen!
In het bestuur van de vereniging zijn nu vier vacatures. Er is een vacature voor Jan Groothuijse (reeds
afgetreden), voor voorzitter John Cremers (over drie jaar), voor penningmeester Martien Mahler (tot uiterlijk
april 2018) en secretaris Mark van Steen (tot uiterlijk april 2018). Een wisseling van de wacht is aanstaande,
maar concrete invulling heeft zich nog niet gemeld. Opvolging is van harte welkom en wel zo snel mogelijk,
zodat er ook tijd is voor overdracht! Dit inzicht doet de aanwezige dames opnieuw opborrelen: kan er nog
eens kritisch naar onze statuten gekeken worden, zodat ook de dames een actieve, sturende rol in de
vereniging mogen beoefenen?

9. Mededelingen bestuur
De voorbereiding van de Kringdag loop. Er is één “maar”: de samenwerking tussen gemeente / BVC / BUB
loopt nog steeds niet soepel. De gemeente wil veel meer financiële garantie van de schutterij, maar wij zijn
niet van plan daarmee akkoord te gaan. (Gezucht.) Amsterdam trekt zich terug van de Kringdag ondanks
onze goede onderlinge band, zij willen niet tussen de Kring en Federatie in gaan zitten die dimdammen over
wel/niet deelnemen na te laat aanmelden. De regels en consequenties rondom aanmelding waren dit jaar erg
helder en voldoende gecommuniceerd, dus de Federatie houdt graag voet bij stuk, terwijl het Kringbestuur
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de Amsterdammers alsnog graag had ontvangen.
Er zijn inmiddels zo’n 55 vrijwilligers ingedeeld, zaterdag en zondag zijn er zeker nog wel een man of twaalf
nodig.
Er is een goede deal gesloten met Grolsch: we betalen alleen de afname van de drank, verder sponsort
Grolsch de overige kosten. Dit is geregeld door Marcello, waarvoor dank! De Kringdag zal ongeveer 11.000
euro kosten, de opbrengsten zijn nog onbekend. Alvast dank voor de harmonie: zij voorzien de muziek
tijdens de optocht, de opening, en de Kringmars. Vendelwedstrijden krijgen live of mechanische muziek, de
voorkeur gaat uit naar mechanische muziek.
Jubileum: de schutterij is vandaag 85 jaar oud geworden. Vijf jaar geleden was er een slap bezochte
feestavond, dat organiseren we niet nog eens. Het thema moet zijn: dank voor leden, vrijwilligers,
sponsoren. De vorm staat nog niet vast: heeft u een tof idee, breng het in bij het bestuur!
Oud papier: belangrijke inkomstenbron (+/- 6500 euro per jaar). Het bestuur uit haar zorgen: op de
vrijwilligerslijst staan steeds minder leden! Tim de Vaan biedt uitstekende hulp, hij heeft een clubje achter de
hand dat veel hulp biedt. (Zijn zij allemaal gecertificeerd? Onbekend.) Wij faciliteren d.m.v. hesjes,
veiligheidsschoenen. Andere verenigingen azen op deze taak, dit moeten we bewaken! Mark Huilmand:
“Vergrijzende vereniging met jongelui die helpen: maak ze lid?”. Goed punt, daar gaan we aandacht aan
besteden.
Huisvesting in Kulturhus: vorig jaar bedongen we een éénjarig contract in plaats van een duur vijfjarig
contract. Vóór 1 oktober moeten we aangeven wat we komend jaar doen. De huurlasten stijgen van €1600 nu
naar €8000 over vijf jaar. Gaan we ons contract opzeggen en dan maar zien wat we doen? Alternatieve
accommodatie voor zowel opslag als activiteiten is nog onbekend. Huren we de ruimte op moment dat we
willen schieten? Er wordt alvast over nagedacht, na de Kringdag is huisvesting eerste prioriteit. Op vragen
uit het publiek antwoordt de penningmeester dat de huurprijs wordt bepaald door de stichting Kulturhus
Beek.
Belangrijke activiteiten binnenkort:
•

Morgenavond in de brasserie: bekrachtiging commissie gemeentekoningschieten. Wordt door de
verenigingen in de gemeente georganiseerd, geleid door Wim Sanders. Eerste evenement: 2018,
Vriendenkring Leuth.

•

9 april: jubileumfeest harmonie KNA. Rondgang, concert. 11:30u verzamelen bij het Kulturhus.

•

Keizerschieten achter het Kulturhus, gemodelleerd naar het Grenslandkoningschieten 2015.

•

Koningschieten, schuttersfeesten

•

Sittard: dit hebben we nu tien jaar gedaan, dit jaar slaan we over. In plaats daarvan gaan we
misschien naar Landjuweel Soest.

Pauze
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Tijdens de pauze melden zich enkele mensen voor vrijwilligerstaken tijdens de Kringdag, waaronder
beschermheer Maurits Schneemann.
Einde pauze (12:40)

10. Koningschieten en schenking prijzen
Koningstoelage: voor de €220 en €450 koningstoelage en kleedgeld wordt toestemming verleend door
middel van applaus.

11. Keizerschieten en schenking prijzen
Keizerstoelage: €50 per jaar wordt ook nu bevestigd.

12. Schuttersfeesten
Voorbereiding is aan het opstarten. Vorig jaar was sprake van een lage opkomst, gesprekken met Martijn
van den Hogen lopen weer voor 2017. Vrij entree geldt dit jaar op alle avonden, inclusief de zaterdagavond!
De KBO laat weten dat uitnodigingen niet werden ontvangen. De verhuizing van het secretariaat was bij ons
niet bekend, nieuw adres: mevrouw Ria Hogekamp, Iepstraat 9.
Aan- of afwezigheid van de ruiterij: we werken eraan (Regé).
Er wordt gevraagd of tijdens de schuttersfeesten aandacht besteed wordt aan het jubileumjaar. Dat is
vooralsnog niet zo uitgewerkt.

13. Geen aan de agenda toegevoegde punten
14. Rondvraag
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Birgit Cremers: krijgen mensen na 14 dagen wel of niet een fruitmand? Mag dit reglement op de schop?
(Nemen we mee.)
Peter de Waal: Lottonummer staat open. Marie-José de Jong meldt zich aan.
Silvia van Steen: aanhakend op eerdere opmerkingen van Marie-José. Vrouwen willen best meer taken
uitvoeren binnen de vereniging! Hoe gaan we daar in de toekomst mee om? Er volgt een stevige discussie,
waarbij veel vrouwen in de zaal aangeven ook iets te willen doen. Koningschieten hoeft niet unisex te
worden, maar vrouwen mogen best als volwaardig lid opgenomen worden in onze statuten. Waarschijnlijk
kunnen we niet via reglementen om onze statuten heen, dus komt dit punt terug op een komende
ledenvergadering. (Wijzigingen in de statuten kunnen alléén doorgevoerd worden na bekrachtiging d.m.v.
ledenvergadering.)
Regé van Steen: er is contact met Vincent over Albert de Witt, Peter Bijl, Marcel Ebbers. Er wordt nog
getracht een ruiterij in stand te houden!

De rondvraag eindigt en de vergadering wordt afgesloten.

Aldus opgemaakt 02 april 2017,
Voorzitter

Notulist

John Cremers

Mark van Steen
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Bijlage A: Sponsoring medailles en prijzen, 2017
Wedstrijd
Koningschieten
Jeugdkoningschieten
25 euro

Herenschieten

Damesschieten

Keizerschieten

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
Keizersmedaille
Keizerinmedaille
Keizersketting
Kop (1e prijs)
Rechtervleugel (2e prijs)
Linkervleugel (3e prijs)
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Sponsor
Huidig koningspaar
Huidig koningspaar
Piet Cremers
Trudi Groothuijse
Wilma Ebbers
Koen Frieling (Jeugdkoning)
Sophie van Mastbergen
Ben Schapendonk, namens officieren
Maurits Schneemann
José Bauhuis
Wilma Huilmand
Frans van Steen
Huidig keizerspaar
Huidig keizerspaar
Huidig keizerspaar
Winfried van Steen
Frank Steenmans
Albertine Groothuijse
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