
Verslag najaarsvergadering 

 

 

 Vrijdag, 21 oktober in zaal De Kemp te Opglabbeek 

 

Alle schutterijen zijn aanwezig, uitgezonderd Sint-Servatius Raam, Sint-Sebastiaan Dorne en Sint-

Lambertus Molenbeersel. Vanwege het bestuur heeft Ivo Geebelen zich te elfder ure afgemeld.  

1. Opening  

Secretaris Sonja Creemers opent de vergadering om 19u30 met de Christelijke groet. 
 

2. Verslag statutaire vergadering d.d. 11 februari 2022 

Het verslag van de voorjaarsvergadering d.d. 11-02-2022 wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

3. Financieel verslag  

Dit punt wordt verschoven omdat Christof pas later in deze vergadering kan aansluiten. 
 

4. Evaluatie bondsschuttersfeesten 

Aan de hand van de binnengekomen stukken worden de bondsschuttersfeesten geëvalueerd.  

 De bemerkingen van Sint-Harlindis & Relindis Ellikom worden ter harte genomen. Als 

bondsbestuur komen we soms ogen tekort. Graag daarom zodra er zaken worden 

opgemerkt die in strijd zijn met onze reglementen, deze melden op het secretariaat 

zodat deze meteen kunnen worden aangepakt/rechtgezet/opgelost. 

 Sint-Martinus Niel-bij-As was blij met het initiatief van Bocholt met betrekking tot het 

belonen van de jeugdschutters. Een schuttersfeest met Pinksteren is niet toegestaan, 

tenzij dit feest valt op de 1ste zondag van de maand juni (art. 4 uit ons Intern 

Reglement). Toiletwagens zijn niet goedkoop, toch hopen we dat organisatoren 

rekening houden met de schutters die moeilijker te been zijn. In het draaiboek van de 

bondsfeesten wordt gevraagd minstens 4 toiletten ter beschikking te hebben. Met 

betrekking tot de catering op het erekruis: enkele schutterijen bevragen reeds op 

zondag welke schutters naar het erekruis zullen komen.  

 Die Jonghe Companie Sint Catharina Beeck: Zilveren erekruizen behouden hun waarde 

en zij zou hier ook voor kiezen als de schutters dan meer zouden betalen en dus elke 

schutter zelf kiest welk erekruis hij/zij wil. Dit zorgt echter voor extra administratie. Bij 

Vetro hebben wij in 2019 500 erekruizen besteld na een bevraging. 14 schutterijen 

kozen toen voor deze nieuwe erekruizen die ruim de helft goedkoper zijn dan de 

zilveren van Atelier Stiphout. De gestegen zilverprijs zorgde er dit jaar ook voor dat 4 

schilden even duur waren dan 5 schilden (toen nog met schild voor E-ploeg) in 2019. Er 

wordt besloten dat wij doorgaan met de erekruizen die bij Vetro liggen aan €14,07 p.st.  
 

5. Bestuur 

Christof Geebelen en Jef Jansen hebben aangegeven uit het bestuur te willen stappen. Ivo 

Geebelen is uittredend en zal zich niet herkiesbaar stellen. Er zijn de laatste maanden 

strubbelingen geweest waarvoor de hulp van Hubert Brouns, vicepresident van de Oud-

Limburgse Schuttersfederatie, is ingeroepen. Samen met hem zullen we komende weken op 

zoek gaan naar nieuwe bestuursleden. Er zal daartoe een vacature worden opgesteld die eind 

november zal worden verspreid. Zoals onze statuten dat voorschrijven, kunnen kandidaat -

bondsbestuursleden zich tot 1 januari 2023 schriftelijk aanmelden op het secretariaat.  
 

6. Concept reglementen 

De voorgestelde aanpassingen worden doorlopen met behulp van een PowerPointpresentatie.  

1. Nieuw reglement Schieten en gebruikte materialen  

 In artikel 1 staat 6 mm dit moet 60 mm zijn; 

 In artikel 2 is onduidelijkheid over hagelschotbuksen; 
 

 Bij artikel 10 wordt besloten om ‘per buks’ toe te voegen. 

Het reglement wordt opnieuw verbeterd om onduidelijke/dubbele zaken aan te passen. 

2. Intern Reglement 



Verslag najaarsvergadering 

 

 

3. Reglement bondsschuttersfeesten 

 Artikel 17 wordt niet aangepast m.b.t. het uitsluiten van de tamboer-majoor; 

 Over artikels 7 en 10 wordt besloten deze samen te voegen. 

4. Reglement erekruis 

 Het voorgestelde verloop van de erekruisen bij de evaluatie van de 

bondsschuttersfeesten door Sint-Martinus Niel-bij-As kan rekenen op begrip maar 

wordt niet aangepast in het reglement.  

5. Reglement jeugdschieten 

 De indeling van leeftijdscategorieën uit artikel 2 is overgeheveld naar het nieuwe 

reglement Schieten en gebruikte materialen. 

6. Reglement schietwedstrijd op de bondsfeesten 

7. De aanpassingen in het reglement wisselbekers meester Creemers en Maasvallei is 

onlangs reeds door de bonden Maasvallei en Lommelse Schuttersgilden goedgekeurd. 
 

7. Mededelingen en aankondigingen 

- Aangezien Christof dan toch niet heeft aangeschoven, wordt de stand van de bankrekening 

meegedeeld: op de zichtrekening staat €x. Op de spaarrekening staat €x; 

- De schietwedstrijd voor de Beker Maasvallei wordt op zondag, 7 mei en zaterdag, 13 mei  

georganiseerd bij Sint-Harlindis & Relindis Ellikom. Beker Meester Creemers gaat door op 

zondag, 6 en zaterdag, 12 augustus bij Die Jonghe Companie St. Catharina Beeck 1632; 

- De schutterskalender staat op de website van de bond en wordt continu aangevuld. Hieraan 

kunnen activiteiten van schutterijen toegevoegd worden. De aanwezigen vinden het 

verdelen van een papieren kalender niet meer nodig. Gerard zal er dus geen meer maken; 

- Het 75-jarig bestaansfeest van onze bond zal doorgaan op zaterdag, 30 september in De 

Stegel in Molenbeersel. Er wordt een feestcomité opgericht: mensen die willen meedenken 

kunnen zich bij Sonja melden; 

- Via de website van de bond is een online enquête opgezet om te kijken wat voor een soort 

jubileumfeest de schutters willen. Het feestcomité gaat hiermee binnenkort aan de slag; 

- Puzzels naar aanleiding van ons jubileum blijven te koop en zijn te bestellen bij Sonja. Er 

zijn tot nu toe 224 stuks verkocht (minimale afname was 500); 

- Federatiebewijzen liefst 1x per jaar aanvragen; 

- Gelieve de ledenadministratie goed in orde houden, zeker qua mailadressen van secretaris 

en voorzitter. De namen van leden zoals de secretaris die daar invoert, verschijnt op de 

erekruizen. Op 24  november wordt in Baexem een workshop gehouden; en 

- Erekruizen en andere prijzen van afgelopen seizoen worden na de vergadering uitgedeeld. 
 

8. Rondvraag 

- Peter Ressen van Sint-Martinus Kinrooi laat weten dat de Gildedag zal plaatsvinden in 

Zonnebeke op 24 september en het nationaal Koningsschieten in Mechelen op 1 oktober.  

- Sint-Martinus Kessenich stelde vast dat het merendeel van de deelnemers tijdens het LDS 

uit onze bond kwam. Hij vreest dat met het LDS 2023 in Stokkem er nog minder 

Nederlandse deelnemers zullen zijn. De Stichting LDS staat volledig los van onze bond en de 

OLSF waardoor hieraan weinig kan worden gedaan, behalve beamen dat dit inderdaad zo is. 
 

9. Sluiting 

De vergadering wordt omstreeks 21u30 afgesloten met de Christelijke groet en een ‘Wel thuis’. 

 

 

https://www.maasenkempen.be/agenda.html
https://www.maasenkempen.be/home/june-08th-2022
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/bmk

