
Conceptnotulen algemene ledenvergadering 
Schutterij E.M.M. 12-12-2021 
 

Aanwezig: 33 leden en 6 bestuursleden 

Afgemeld: 11 leden en 1 bestuurslid 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 10.30 en heet iedereen welkom. Er wordt één minuut stilte in 

acht genomen ter herdenking van de overleden dierbaren, daarna spreekt Peter namens het bestuur 

zijn dank uit aan Amanda en Iwan die het mogelijk hebben gemaakt om hybride te vergaderen (d.w.z. 

dat de vergadering zowel in de zaal als thuis kan worden gevolgd). 

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur. 

 

3. Notulen van de vorige vergadering (26 november 2019) 

De notulen van de vorige vergadering stonden meermaals in het Schuttersvizier, hier zijn geen op- of 

aanmerkingen over en de notulen worden daarom ongewijzigd goedgekeurd. 

 

4. Ingekomen en uitgegane stukken 

Er zijn geen stukken binnengekomen/uitgegaan met betrekking tot deze vergadering. 

 

5. Financieel jaarverslag (2019) 

Het Financieel jaarverslag over 2019 is grotendeels door Paul Sloot opgesteld in samenwerking met 

Peter omdat de toenmalige penningmeester er onverwacht mee stopte, mede hierdoor is het 

jaarverslag over 2020 nog niet gereed 

Peter geeft kort uitleg bij het jaarverslag over 2019 en geeft tevens aan dat de winst van het concours 

in 2019 grotendeels verdampt is doordat we daarna vrijwel geen inkomsten meer hebben gehad maar 

de vaste lasten wel gewoon doorgaan, wel hebben we vooralsnog voldoende reserves. Daarna neemt 

Paul het jaarverslag puntsgewijs door. Het financieel jaarverslag over 2019 wordt goedgekeurd door 

de vergadering. 

 

6. Verslag kascommissie (Peter van Onna, Amanda Bruns en Ester Weenink). 

Peter van Onna doet namens de kascommissie verslag: alles is in orde bevonden en het bestuur wordt 

gedechargeerd. 

 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 

Peter van Onna is aftredend als lid van de kascommissie en Willy Staring meldt zich aan als nieuw lid 

waar de vergadering mee akkoord gaat, zodat nu Amanda Bruns, Ester Weenink en Willy Staring zitting 

hebben in de kascommissie. De voorzitter spreekt zijn dank uit aan Peter van Onna. 

 

8. Bestuursverkiezing 

Peter Gertsen (voorzitter) en Wim Uenk zijn aftredend en herkiesbaar, in 2020 zijn Geert Beudel en 

Fred Groenen afgetreden, namens het bestuur wordt Wilco Weenink als nieuwe bestuurslid 

voorgedragen. De positie van penningmeester is al enige tijd vacant, Peter geeft daarom de 

problematiek m.b.t. het penningmeesterschap aan en meldt ook dat er een werkgroep ingesteld om 



op zoek te gaan een nieuwe penningmeester, waarover straks meer. Als die zoektocht niets oplevert 

moeten we iemand voor die werkzaamheden inhuren en dat kost al gauw enkele duizenden euro’s per 

jaar. 

 

Vervolgens vindt de schriftelijke stemming plaats: Peter en Wim worden zonder tegenstemmen en 

ieder één blanco stem herkozen en Wilco wordt met één tegenstem als nieuw bestuurslid gekozen. 

Peter heet Wilco van harte welkom terug in het bestuur. 

 

Hierna geeft Peter Erik Derksen namens de werkgroep het woord: Erik geeft nogmaals aan hoe 

belangrijk het voor de vereniging is om een nieuwe penningmeester te vinden, en meldt dat de leden 

van de werkgroep (Anita van Vliet, Erik Derksen en Erik Schepers) inmiddels al een keer bij elkaar zijn 

geweest. Ook vraagt Erik om als je een geschikt iemand weet voor het penningmeesterschap dit aan 

de werkgroep door te geven. 

 

9. Bespreking jaarprogramma 2022 (onder voorbehoud) 

De voorzitter neemt de agenda (zoals opgenomen in het Schuttersvizier) door: 

 Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor (Gaanderen) 20 maart 

 Kringdag De Liemers (Groessen) 15 mei 

 Landjuweel (Giesbeek) 10-11-12 juni: als vereniging gaan we hier alleen op zondag 12 juni 

naar toe. 

 Europees Schutterstreffen Deinze (België) 19-21 augustus: hier gaan we niet als vereniging 

naar toe, je kunt als je dat wilt natuurlijk wel op individuele basis gaan. 

 Federatieve Schuttersdag (Gendringen) 18 september 

 75 jarig bestaan Kring De Liemers (Pannerden) 15 oktober: hier is geen optocht aan 

verbonden zodat Crescendo niet mee hoeft. Wel worden er diverse activiteiten voor 

schutters georganiseerd. 

 

De vergadering gaat akkoord met dit jaarprogramma. 

 

Naar aanleiding van dit punt vraagt Koning Frans naar het koningschieten omdat dit niet in het 

programma staat. De voorzitter antwoordt dat dit is omdat onder dit punt alleen activiteiten buiten 

het standaardprogramma worden besproken. Frans geeft daarna aan dat het voor het huidige 

koningspaar na drie jaar wel genoeg is geweest en dat ze in 2022 rekenen op een nieuw koningspaar. 

 

10. Wijziging opzet nieuwjaarsreceptie 

Peter geeft aan dat er twijfel is omtrent het door kunnen gaan van de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 7 

januari a.s. i.v.m. nieuwe corona-maatregelen en neemt vervolgens het nieuwe programma door: 

 19.30 verzamelen (incl. genodigden), ±20.00 naar binnen, aansluitend huldiging jubilarissen / 

vendelhulde / defilé. Daarna de nieuwjaarsborrel.  

 Het kader komt geüniformeerd. 

Vanuit de zaal wordt het als een goed initiatief betiteld. 

 

11. Kaderzaken 

Namens de kadercommissie zegt Jennifer Bus het volgende: er is de afgelopen twee jaar niet zo heel 

veel gebeurd i.v.m. Corona, ook de handtekeningen voor de kascontrole van 2019 moeten nog gezet 

worden (de controle is al wel gedaan).  

 

 



 

 

12. Wat verder ter tafel komt 

 De jeu de boulesbanen zijn klaar, in het voorjaar volgt de officiële opening. Dank aan de klusploeg. 

 Vanuit de groep oud kaderleden (Ben Balk, Gerrie Staring, Harry Bruns en Harrie Gertsen) is de 

wens geuit om toch nog met een klein groepje geüniformeerd mee te mogen doen. Er zijn hierbij 

door het bestuur wel enkele restricties gesteld, de groep loopt in principe mee bij koningsdag, 

koningschieten, processie, kermis en schuttersfeest, bij concoursen loopt de groep niet mee maar 

gaat wel mee ter ondersteuning (bv. om tafels vrij te houden). 

 Werkgroep kermis: er is een werkgroep ingesteld t.b.v. het aangepaste kermisprogramma. De 

werkgroep bestaat uit Wim Uenk, Jonny Goris, Gerben Staring, Ester van Vuuren en Theo 

Vermeulen. Peter leest het verslag voor dat door de werkgroep opgesteld is. 10 februari is er een 

extra ledenvergadering gepland om het nieuwe kermisprogramma te bespreken en goedkeuring 

van de leden te verkrijgen. 

Ans Grootoonk vraagt of 10 februari weer online bijgewoond kan worden: Peter zegt dat dit als 

het noodzakelijk blijkt mogelijk zal zijn.  

Erik Derksen vraagt of de plannen van te voren met de leden gedeeld worden. Peter antwoordt 

dat het plan op dit moment nog niet zover uitgewerkt is maar in de uitnodiging voor de vergadering 

zullen de plannen verduidelijkt worden, tijdens de vergadering zal een en ander via een 

PowerPoint presentatie ook verder uitgelegd worden. 

 Het Overlijdensprotocol is aangepast. Helaas is het aangepast protocol per abuis niet bij de online 

deelnemers terecht gekomen. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat we geen advertentie 

meer plaatsen omdat dit veel te duur is geworden, in plaats daarvan komt een in memoriam op 

onze website. 

Peter van Onna merkt op dat in het protocol staat ‘volledig uniform’ dat zou dus incl. wapens zijn, 

dat is zijns inziens overbodig Peter: dit gaat altijd in overleg met de nabestaanden, soms willen 

deze dat namelijk wel. Willy Staring: het sabel wordt voor eresaluut gebruikt, de overige wapens 

zijn overbodig. Hennie Zweers (commandant) sluit zich aan bij Willy. Peter geeft nogmaals aan dat 

we dit altijd waardig zullen doen en in nauw overleg met de nabestaanden. 

 

13. Rondvraag 

 Jonny Goris: kan de profielschets voor de nieuwe penningmeester openbaar worden 

gemaakt? Erik Derksen: ja dat kan, alleen is de profielschets op dit moment nog niet 

helemaal klaar. 

 Gerben Staring meldt dat de verplaatsing van de vergadering niet aan alle leden gemeld is. 

Harry antwoordt dat dit omdat het niet meer in het Schuttersvizier kon via website en 

Facebook bekend gemaakt is. Marloes ter Wiel vraagt hierna of het niet handig om leden te 

vragen om hun mailadres door te geven voor een mailinglist zodat ze op de hoogte 

gehouden kunnen worden, Erik Derksen geeft aan dat in de ledenlijst al een emailadres is 

opgenomen. Harry antwoordt dat het onderhouden van een mailinglijst voor alle leden erg 

bewerkelijk is, terwijl hier maar incidenteel gebruik van zal worden gemaakt omdat we 

vrijwel alles via het Schuttersvizier communiceren. 

 Gerben Staring merkt op dat een In memoriam zou ook via Facebook zou kunnen: Peter geeft 

aan dat dat inderdaad kan maar dat lang niet iedereen dit op prijs stelt. 

 Iwan ter Wiel: is het een idee om in het volgende Schuttersvizier de leden te vragen om hun 

mailadres door te geven als ze via de mail op de hoogte gehouden willen worden? Het 

bestuur neemt dit in overweging. 

 Fred Groenen: ook hij verwacht ook meer communicatie per mail. 



 Martien Gertsen: de persoonlijke contacten zijn belangrijk, niet alle communicatie moet per 

app, mail, Facebook enz. plaatsvinden, de clubavond is hier een prima moment voor. 

 Fred Groenen: zitten oud bestuursleden ook in de app? Peter: nee, dat kan wel maar dan 

moet er ook iemand zijn die als ‘sectievertegenwoordiger’ wil fungeren. 

 Jeroen en Marloes ter Wiel: is het geen optie om af en toe een clubmeeting op de 

zondagochtend te houden? Dan kun je ook de kinderen er bij betrekken. We vinden dit een 

goed idee en gaan hier mee aan de slag. 

 Peter van Onna: het is koud in de zaal. Peter: dit is correct, vanwege het lawaai zijn is de 

verwarming aan het begin van de vergadering uitgezet. 

 Anna Zweers: Teams (online vergadertool) werkt niet goed bij haar. 

 Amanda Bruns houdt tot slot nog een poll onder de online deelnemers, deze blijken over het 

algemeen erg positief. 

 

14. Sluiting 

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit rond twaalf uur de vergadering.  


