
Conceptnotulen ledenvergadering 07-06-2022  
Schutterij E.M.M. 
 

Aanwezig: 28 leden en 6 bestuursleden 

Afgemeld: 32 leden en 1 bestuurslid 

 

1. Opening 

De voorzitter (Peter Gertsen) opent de vergadering om 20.33 en stelt voor om de agenda aan te 

passen, we beginnen dan met punt 6 (Financieel jaarverslag) en punt 7 (Kascommissie) zodat Paul 

Sloot op tijd weg kan. Hier zijn geen bezwaren tegen. 

 

2. Financieel jaarverslag 

Paul Sloot neemt het financieel verslag van zowel 2020 als 2021 uitgebreid door met de 

vergadering. Er zijn verder geen vragen, Peter bedankt Paul voor zijn hulp. 

Hierna stelt Peter voor om de consumptieprijs in verband met de gestegen prijzen te verhogen 

naar € 2,25. De vergadering gaat hier akkoord mee. 

 

3. Kascommissie 

Amanda doet verslag namens de kascommissie (Amanda Bruns, Willy Staring en Ester Weenink), 

ze hebben geen onregelmatigheden aangetroffen en dechargeren de penningmeester.  

De kascommissie blijft in de huidige samenstelling aan omdat deze commissie pas in december 

2021 is aangesteld. 

 

4. Notulen van de vorige ledenvergadering (12-12-2021). 

De notulen van de ledenvergadering van 12-12-2021 worden ongewijzigd goedgekeurd. 

 

5. Notulen van de extra ledenvergadering (10-02-2022). 

De notulen van de extra ledenvergadering van 10-02-2022 worden ongewijzigd goedgekeurd. 

 

6. Ingekomen en uitgegane stukken. 

Harry Elferink (secretaris) meldt één ingekomen stuk: de rouwkaart van onze overbuurvrouw 

(Dora Arends). 

 

7. Voorbereiding aanstaande kermis 18 t/m 21 juni a.s. 

 Op de strooifolders ontbrak helaas de datum. 

 Programma: 

o Donderdagavond 16 juni kunnen tussen 20.00 en 21.00 de muntjes voor de draaimolen 

afgehaald worden. 

o Vrijdagavond 17 juni wordt zoals gebruikelijk de koningsvlag opgehangen. 

o Zaterdag 18 juni gaan we om 18.00 het huidige koningspaar ophalen, daarna bezoeken 

we de boog van de Schutstal. Aansluitend is er een  feestavond van 20.00 tot 00.30. 

o Zondag 19 juni begint om 12.00 de processie, ook start dan de braderie en is de zaal open.  

o Om 14.00 vertrekken we vanaf het Crescendogebouw om afscheid te nemen van het oude 

koningspaar en om het nieuwe koningspaar in te huldigen. Aansluitend is er tot 17.00 een 

feestmiddag. 



o Om 19.00 vertrekken we om het nieuwe koningspaar op te halen, rond 20.00 zijn we weer 

terug in ons gebouw. Daarna begint de feestavond met muziek van Kaliber van 20.00 tot 

00.30. 

o Maandagochtend 20 juni wordt het nieuwe koningspaar opgehaald, gecombineerd met 

het bezoek aan de boog van de Slenterweg. Daarna bezoek boog Zuiderlaan, vervolgens 

terug naar het gebouw waar we rond 12.30 aankomen, aansluitend is er feest tot 16.00. 

o 18.00 vertrekken we voor bezoek bogen Heilige Huisjes en Hoevestraat, Kaliber speelt 

aansluitend van 20.00 tot 24.00. 

o Dinsdag 21 juni 8.15 vertrek voor de Schuttersmis met aansluitend gezamenlijke 

vendelhulde en defilé. Vervolgens gaan we naar Thoen en Thans, daarna bezoek ereboog 

van de Annastraat met broodjes (verzorgd door de bogenbuurt van de Oud-

Zevenaarseweg), daarna terug naar het gebouw alwaar we rond 12.30 aankomen. 

Aansluitend is er feest tot 17.00. 

o Dinsdagavond: 19.00 vertrek voor bezoek / ophalen koningspaar, aansluitend feest tot 

00.30. 

 De entreeprijs voor de feestavonden wordt gehandhaafd op 10 euro, m.u.v. de dinsdagavond 

wanneer de toegang gratis is. 

 De bogenjurering vervalt met ingang van dit jaar. Dit zodat ook de bogen waarbij de buurt 

klein is mee kunnen blijven doen, ook blijkt het lastig om mensen voor de jurering te vinden. 

Gerben Staring vindt dit jammer, dit geldt ook voor Gerrie ter Wiel. In de aan deze vergadering 

voorafgaande bogenbuurtvergadering was er overigens geen bezwaar. 

 Edwin Jansen: moet de koets na de processie ook mee voor de optocht vanaf het Crescendo-

gebouw naar het schuttersgebouw. Antwoord: nee, dit is zo’n klein stukje dat dat niet hoeft. 

 

8. Kaderzaken. 

Omdat er niemand van de kadercommissie aanwezig blijkt te zijn vervalt dit punt. 

 

9. Kledingcommissie. 

Peter deelt mee dat de nieuwe kledingcommissie uit Daniëlle Gertsen en Artje Elferink bestaat. 

 

10. EST 2033 (dit is geen typefout!). 

Onze kring wil dit gaan organiseren, de vraag is willen wij daar aan mee doen? 

Henk Staring heeft enkele opmerkingen, o.a. vanwege problemen in het verleden met de Stichting 

Zevenaarse Schutterijen. Ook Jan Berendsen heeft ook enkele opmerkingen. 

De vergadering beslist uiteindelijk dat we hier niet aan mee willen doen. 

 

11. Wat verder ter tafel komt. 

 Peter: de afrekening van Kleintje Kermis is klaar, we hebben een prima resultaat behaald. 

 Peter: nieuwe penningmeester: er zijn meerdere kandidaten de revue gepasseerd, maar 

niemand wilde, ook een speciaal hiervoor commissie/werkgroep heeft uiteindelijk geen 

resultaat opgeleverd. Een groot gedeelte van de administratie wordt inmiddels uitbesteed 

(met de daarbij behorende kosten!). Uiteindelijk heeft Erik Derksen zich als penningmeester 

aangemeld om de periode van Sander van Limbeek (tussentijds gestopt) af te maken, dit komt 

neer op één jaar. Als dat goed gaat wil Erik daar één termijn aan vastknopen. Erik gaat alvast 

meedraaien in het bestuur, in november vindt dan de officiële verkiezing plaats.  



 Peter: we hebben een nieuwe WOZ-waarde ontvangen, deze is met bijna € 305.000 omhoog 

gegaan waardoor we € 2.700 per jaar meer moeten gaan betalen!!! We hebben inmiddels 

officieel bezwaar aangetekend. 

 

12. Rondvraag. 

 Hennie Zweers: er is maar één commandant tijdens de kermis omdat Camil er niet is. Hennie 

zal geen fluitje gebruiken maar zijn stem is hard genoeg ;-) 

 Willy Staring: waar is de draagriem voor het standaardvaandel? Deze blijkt Inmiddels terecht 

te zijn. 

 Bennie Willemsen: zondagmiddag kermis, is er nog ruimte om te schieten? Peter: misschien 

iets verder weg dan gebruikelijk maar er is altijd plek. 

 Amanda Bruns: sinds corona is de programmering bij Kaliber nogal veranderd, en naar haar 

idee niet in positieve zin. Peter: wij hebben van te voren nog contact met Kaliber en nemen 

dit mee (we hebben dit ook al van anderen gehoord). 

 Gerben Staring (namens de kermiscommissie):  

o Het zondagprogramma is drukker dan gebruikelijk en er zijn geluiden gehoord dat 

mensen hier problemen mee hebben. We hopen wel dat iedereen er is om deze 

nieuwe start van de kermis goed te laten lukken. Peter benadrukt dit nog en merkt 

tevens op dat er tussen 17.00 en 19.00 nog voldoende tijd is om te eten. De eerste 

jaren zijn erg belangrijk om deze nieuwe opzet te laten lukken, anders zal onze 

buitenkermis binnen een paar jaar verdwenen zijn! 

o De braderie wordt zaterdag en zondag opgebouwd, alle hulp is welkom. 

o Oud-kaderleden zijn uitgenodigd voor de dinsdagmiddag. 

o Alle attracties met uitzondering van de schiettent zijn afgekocht door EMM, daardoor 

kunnen we een lage ritprijs (1 euro) vragen. 

 Frans Witjes:  

o het valt op dat tijdens het vendelen op schuttersconcoursen bijna niemand van EMM 

staat te kijken. De tijden van het vendelen worden overigens pas erg laat bekend 

gemaakt, nl. tijdens de commandantenvergadering, misschien even een appje sturen 

zodra de tijden bekend zijn? Peter vult nog aan dat er ook bij het jeugdschieten tijdens 

het koningschieten weinig publieke belangstelling was. 

o Frans vraagt of we op de zaterdagavond van de kermis bij het koningspaar nog een 

drankje komen halen? Peter: nee, daar hebben we dit jaar helaas geen tijd voor. Dit 

nemen we wel mee voor volgend jaar, dit jaar kunnen we hier niets meer aan 

veranderen  

o Frans bedankt tenslotte iedereen voor de goede steun tijdens hun driejarig 

koningschap. 

 Daniëlle Gertsen: de kinderen vonden het heel erg leuk om op een echte vogel te kunnen 

schieten, dit heeft een echte meerwaarde. 

 Jan Berendsen (oud-voorzitter) is trots op alles wat er allemaal op de achtergrond gebeurd is 

tijdens de corona-periode. 

 

13. Sluiting. 

Peter sluit om 21.40 de vergadering met een toast op het koningspaar. 

 


