Conceptnotulen extra ledenvergadering 10-02-2022
Schutterij E.M.M. i.v.m. wijzigingen kermisprogramma
Aanwezig: 44 leden en 7 bestuursleden
Afgemeld: 10 leden en 2 bogenbuurtvertegenwoordigers
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 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 wederom mogelijk hebben gemaakt om hybride te
vergaderen (d.w.z. dat de vergadering zowel in de zaal als thuis kan worden gevolgd).
2. Presentatie voorstel kermisprogramma 2022
Peter introduceert de commissie, de leden zijn Wim Uenk, Jonny Goris, Gerben Staring, Ester van
Vuuren en Theo Vermeulen. Hierna neemt Peter het voorstel aan de hand van de door de commissie
gemaakte presentatie door, omdat Peter hierbij de al onder de leden verspreidde presentatie volgt is
dit gedeelte niet genotuleerd.
3. Vragen
Er is nu gelegenheid voor de leden om vragen over het nieuwe kermisprogramma te stellen, we
behandelen hierbij het programma per dag:
Zaterdag:
 Jan Berendsen: compliment voor de commissie, vraag: is er al contact met Crescendo over
het nieuwe programma geweest? Peter: er is inderdaad al met Crescendo over gesproken,
Anna Zweers bevestigt dit namens Crescendo.
 Willy Staring vraagt hoe het met de wisseling tussen oud en nieuw koningspaar zit (wie is
wanneer aan de beurt). Peter: het oude koningspaar doet de zaterdagavond en op zondag de
processie mee, daarna is de wisseling (het nieuwe koningspaar wordt dan vanaf bv. het
Crescendogebouw opgehaald).
 Hennie Zweers: het nieuw koningspaar wordt alleen op maandag opgehaald, klopt dat?.
Peter: dat klopt inderdaad, maar ze worden het volgende jaar ook nog op de zaterdagavond
opgehaald, de verdeling is dus anders dan tot nu toe gebruikelijk. De dinsdagavond is ook
nog niet ingevuld, dus dat is ook een mogelijkheid.
Zondag:
 Pascal Staring wordt enthousiast van het nieuwe programma, het enige punt van kritiek is
dat we volgens Pascal op de zondag wel uit moeten trekken met de schutterij, dan zijn we
zondagavond ook geüniformeerd.
 Willy Staring sluit zich bij Pascal aan. Het sluitingsmoment van de bar (18.00 ) is ook erg laat
en dat kan er voor zorgen dat het avondfeest min of meer in het water valt, hetzelfde geldt
ook voor de andere dagen.
 Martien Gertsen: we zouden op de zondagavond alsnog het koningspaar kunnen ophalen,
daarnaast vindt ook hij dat de bar wat eerder dicht moet.
 Frans Witjes: het accent wordt verlegd van het biertje na de processie naar de tent,
daardoor is de traditie weg, ook zet de horeca aldaar minder om. Peter: dat is correct maar



















er is op zondag veel te weinig reuring bij de tent, met name voor de kermisexploitanten.
Frans: ook de traditie van het eten na het biertje na de processie komt in het gedrang. Peter:
wederom correct, maar we moeten toch iets om de kermis in stand te kunnen houden.
Ferry Wanders vraagt naar de inzet Crescendo: wat gebeurt er na de processie, wat is de rol
van Crescendo daarbij: Peter: dit is op dit moment nog niet volledig ingevuld, zodra er meer
duidelijk is (instemming leden) nemen we dit ook op met Crescendo. De gedachte is wel om
met Crescendo de tent binnen te trekken. Ferry: kan het nieuwe koningspaar dan ook gelijk
gehuldigd worden? Dat maakt het voor Crescendo een stuk gemakkelijker.
Jan Berendsen is het wel met Frans eens wat betreft de zondagmiddag. Wat betreft de
braderie is eigenlijk een officiële opening benodigd, 1 uur openen is dan wel erg vroeg. Peter:
we moeten dit ook een aantal jaren proberen en waar nodig bijsturen.
Gerrie Staring: de kermis draait toch in hoofdzaak om de jongeren, maar daar komen er niet
zo veel meer van, zeker geen jongeren met binding met de verenigingen. Peter: dat is precies
waar we mee bezig zijn.
Hennie Zweers: gelijk verdergaan na de processie is toch een risico omdat mensen af kunnen
haken (bv. vanwege kermis-eten). Peter: correct, maar soms moet je risico’s durven nemen.
Marloes ter Wiel: het contact met St. Anna valt een beetje weg op de zondag. Peter: we
hebben al contact gehad met St. Anna hierover, maar we moeten ook aan ons zelf denken
om de kermis in stand te kunnen houden.
Robert Lemm wil eigenlijk hetzelfde als Marloes zeggen, maar daarnaast was er ook contact
met andere mensen na de processie, jammer dat dit dan weg zal vallen. Peter: het probleem
is dat er zonder voldoende reuring bij de tent geen exploitanten meer naar Ooy komen, dus
we moeten wel willen we de kermis in stand houden.
Gerrie Staring: betalen de attracties voor hun stroom, misschien kunnen we ze daarin
tegemoetkomen, ook omdat we zonnepanelen hebben? Peter: Nee, de exploitanten hoeven
niet te betalen voor de stroom, maar de stroomkosten vallen sowieso in het niet vergeleken
met de personeelskosten.
Amanda Bruns: is het een optie om Reijmer eten te laten verzorgen op de braderie zodat er
ook een compensatie voor hen is? Ook zouden we tijdens het Schuttersfeest het contact met
St. Anna kunnen intensiveren.
Martien Gertsen merkt op: na de processie gaan nu ook mensen weg, dus uiteindelijk maakt
het niet zoveel uit als we gelijk door gaan.
Henk Staring: de omzet van de kermisexploitanten is al jaren een probleem. Om de
exploitanten te behouden zullen we zeker een aantrekkelijk programma neer moeten zetten
zodat er voldoende mensen bij ons gebouw aanwezig zijn.

Maandag:
 Marloes ter Wiel: op maandag wordt het koningspaar twee keer opgehaald? Peter: de avond
is optioneel, dus in principe maar één keer.
 Jan Berendsen: tot hoe laat speelt de muziek ’s-middags? Peter: tot 16.00, maar omdat de
bar tot 18.00 open blijft is er wel een risico op een legere tent ’s-avonds.
 Willy Staring: de verdeling van de bogen over de diverse treks is nog niet optimaal. Peter: 2
per trek en dinsdagochtend één (Annastraat of Oud-Zevenaarseweg, deze wisselen jaarlijks
af).
Dinsdag:









Jan Berendsen heeft ernstige twijfels bij de dinsdagavond: weinig bezoekers, dure band.
Peter: de omzet op de dinsdagavond is nog altijd een stuk beter dan op de maandagmiddag,
daarnaast is het eigenlijk de gezelligste avond, met name voor het eigen kader. Daarom
vonden we het niet nodig om de dinsdagavond te schrappen.
Amanda Bruns heeft ook twijfels bij de avond, haar voorkeur is om de middag uit te laten
lopen en de avond te schrappen. Peter: als je één keer de avond schrapt dan krijg je die nooit
meer terug.
Ferry Wanders: zijn er ook twijfels bij het gezamenlijke programma op de dinsdagochtend?
Peter: niet bij de schutterijen maar wel omdat de kerk mogelijk gaat sluiten.
Pascal Staring vindt de dinsdagavond ook erg gezellig, hij zou het erg jammer vinden als die
er af gaat.
Theo Lemm: als je de dinsdagavond er af doet krijg je deze nooit meer terug. De kerk is nog
lang niet dicht, dus we moeten niet te veel zeggen dat de kerk dicht gaat, dat helpt alleen
maar mee aan een sluiting.

Overige vragen:
 Frans Witjes: het nieuwe koningspaar wordt niet op zaterdagavond ingehuldigd, correct?
Peter: correct, er komen dan veel mensen van buiten en die zitten niet echt te wachten op
zoiets.
 Frans Witjes: wat is de toegevoegde waarde van het ophalen van het oude koningspaar op
zaterdagavond? Het is nu een goed moment om wijzigingen door te voeren, het huidige
koningspaar vindt dat geen probleem.
 Gerrie Staring vindt dat het nieuwe koningspaar op zaterdagavond ingehuldigd moet
worden. Peter: er zijn ook veel mensen die vinden dat de kermis pas na de processie begint,
dan kan ook het nieuwe koningspaar pas ingehuldigd worden.
 Willy Staring: het parochiebestuur heeft toegezegd dat we minimaal 10 jaar door kunnen
gaan met het programma bij de kerk MITS de kerk niet verkocht wordt.
 Willy Staring: wanneer moet de kaartjes draaimolen opgehaald worden?
 Willy Staring: er zijn te weinig verkeersregelaars (5), zeker nu er een extra dag bij komt bij
de kermis. Hij doet daarom een oproep voor nieuwe verkeersregelaars.
 Thijs Janssen: op zaterdagavond het nieuwe koningspaar inhuldigen past beter in het
programma, ook i.v.m. de wisseling van het oude en het nieuwe koningspaar. Peter: dit
nemen we mee.
 Ferry Wanders: is er wel eens overwogen om het koningschieten te verplaatsen naar de
kermiszondag? Peter: hier hebben we het niet over gehad, we nemen het mee. Uit de zaal
volgt daarna reactie van meerdere aanwezige oud-koningsparen dat zij het erg waarderen
om twee weken de tijd te hebben om alles te organiseren.
 Hennie Zweers vindt ophalen van het nieuwe koningspaar op zaterdagavond ook wenselijk,
dit is ook praktischer omdat die toch alles al georganiseerd hebben voor de ontvangst.
 Gerben Staring legt namens de commissie uit waarom de commissie voor de zondagmiddag
gekozen heeft voor de inhuldiging: dit is veel prettiger voor het nieuwe koningspaar (mede
naar aanleiding van input van oud koningsparen), ook komen de leden dan gemakkelijker
naar de tent.
 Theo Lemm is voorstander van wisseling op de zondag.
 Harry Elferink geeft aan waarom hij de zondag prettiger vindt voor de inhuldiging: je krijgt
dan veel meer aandacht vanuit de zaal, het publiek op de feestavond komt niet voor het
koningspaar en dat merk je (eigen ervaring).




Frans Witjes: kan er een biertje gedronken worden? Waar iedereen mee instemt ;-)
Peter Gertsen (voorzitter) rondt af: details en finetuning komen nog. Hij concludeert dat we
verder kunnen met de plannen voor de zaterdag en de zondag zoals die nu op tafel liggen,
voor de maandag en de dinsdag zijn nog wel wat aanpassingen nodig. De aanwezige leden
hebben weinig problemen met de wijzigingen, alleen de sluitingstijd van de bar baart wel
zorgen, dit laatste kunnen commissie en bestuur in mee gaan.

4. Mededelingen
Aanvullingen op de agenda:
 Het GKVI (Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor) op 26 maart gaat niet door.
 Zaterdag 2 april Kaderfeest.
 Zaterdag 16 april Kleintje Kermis.
 Maandag 6 juni (2e pinksterdag) Koningschieten.
 Dinsdag 7 juni kermisvergadering.
 Zondag 10 juli Ulft verlenen we op uitnodiging van schutterij “De Eendracht” uit Ulft onze
medewerking aan de Ulftse kermis (rondgang + kermismiddag).
5. Rondvraag
 Frans Witjes: complimenten voor de commissie, dit geeft hoop voor de toekomst!
 Henk Staring: is het een optie om tijdens de kermis op de zaterdagavond een ander orkest te
laten spelen, bv. de Retteketet? Peter: dit jaar ligt Kaliber al vast, maar misschien is dit een
idee voor volgend jaar.
 Thijs Jansen: Hoe zit het met Koningsdag?: Peter: hier hebben we nog niets van gehoord (dit
organiseren we niet zelf).
 Stefan Lemm: 4 dagen Kaliber met de kermis is wel wat veel van het goede.
 Martien Gertsen: met een beetje geluk kunnen de clubavonden weer van start, zijn de
voorraden wel op orde?
6. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.39 de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid,
commissie en bestuur gaan verder met de waardevolle input van vanavond.

