
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 16 ,  5 augustus 2017 

 

 

Beste Schuttersvrienden,  

 

Tussen de feesten. 

Voor de meesten is het vakantietijd. Het is de korte rustperiode na de grote schuttersfeesten. Toch 

zal men in Slek hard aan het werk  zijn voor de organisatie van het  Bondsfeest volgende week 

zondag 13 augustus. En ook in Born zit men niet stil. 

Een goed moment dus ook eens wat ontwikkelingen van onze schutterij te melden. 

Bestuur 

In het voorjaar is tijdens een bestuursvergadering besloten dat Hans Ackermans zal fungeren als 

vicevoorzitter. Hiertoe is besloten om iemand aan het roer te hebben als  voorzitter Paul niet 

aanwezig kan zijn.  Hans kan bogen op een bijna levenslange schutterservaring en weet dus wel hoe 

de lijntjes lopen. 

Over Paul gesproken.  In 2015 is hij aangetreden als voorzitter, maar hij heeft uitdrukkelijk 

aangegeven slechts  2 jaar als zodanig te zullen fungeren. Dit zal gaan inhouden dat in het najaar zijn 

aftreden een feit is. In 2 jaar tijd zijn heel wat zaken opgeschut en is het reilen en zeilen binnen de 

schutterij op veel punten gestroomlijnd.  De schutterij zal aan de bak moeten om een nieuwe 

voorzitter te vinden. 

Milou Verjans is in het voorjaar, na een tijdje proefdraaien,  definitief als secretaris benoemd. 

Hiermee is de vrijgevallen plaats van William van de Wouw definitief   ingevuld. Met hier en daar wat 

hulp van Angelique en William worden de administratieve beslommeringen in goed vaarwater geleid. 

De leden ontvangen regelmatig bericht van haar en dat gaat heel goed. 

Na het aftreden van Louis Deuss als penningmeester is de zoektocht naar een opvolger nog steeds 

gaande. Paul Verjans beheert voorlopig de kas, maar ook die inspanning zal eindig zijn. Toch vreemd 

dat binnen de schutterij, waar mensen van zaken zitten en  jongvolwassenen met HBO opleidingen,  

geen kandidaat is om het penningmeesterschap op zich te nemen. En buiten de schutterij moet toch 



in Born ook wel iemand zijn. Accountants en/of administratiekantoren hebben toch zeker wel 

(jongere) mensen in dienst die hun CV wat willen opkrikken? 

In elk geval de zoektocht gaat door.  Als je een geschikt iemand tegen komt, meldt dit even! 

Schuttersfeest 

Een aanvang is gemaakt. We gaan aan de slag. De Stichting Activiteiten Schutterij St. Martinus Born is 

weer leven ingeblazen.  Na diverse verkenningen gaat de werkgroep met de terreineigenaren praten 

voor toestemming voor het gebruik van gronden als feestterrein, parkeerplaats en schootsveld. 

De feestlocatie is niet meer het voetbalterrein. Het feest zal gehouden worden op het einde van de 

Bergstraat in de daar gelegen weilanden.  Dus 2 september 2018 allemaal vaar de “Verkeshei” . 

Een aantal mensen van binnen en buiten de schutterij heeft medewerking toegezegd, maar het zijn 

er echt nog niet genoeg om de organisatie op een goede manier te kunnen dragen. Dus denk eens na 

welk steentje u kunt bijdragen. 

Aan de organisatie van het feest wordt een aantal doelstellingen gekoppeld.  Het moet een feest 

worden. Een feest organiseer je met mensen en vier je met mensen.  

Doelstellingen voor het feest:  
1. Voor deelnemers en bezoekers een veilig en gezellig feest in een gemoedelijke sfeer. 
 
2. Het feest moet kwalitatief goed zijn. 

 
3. De saamhorigheid binnen de vereniging te vergroten, zeker in de opbouw en opruimfase,  
de werkzaamheden zoveel mogelijk uit te laten voeren door de eigen leden van de vereniging  . 
 
4.Het moet een klus van de vereniging worden waar we met trots op terug kunnen kijken, en een 
goed gevoel aan over houden. 

 
5. Een positief eindsaldo aan over houden. 
We zullen actief sponsoren moeten gaan werven. Het is nodig om aan het feest wat over te houden. 

Dit stelt de schutterij namelijk in staat om haar missie te kunnen blijven uitvoeren. Namelijk om voor 

jong en oud een gezellig plekje te bieden en aan de jeugd de schutterscultuur over te dragen. Dit 

laatste door tegen zo gering mogelijk kosten onder andere muziek onderricht te bieden. 

Volgende activiteiten 

Zaterdag 13 augustus Bondsfeest Slek Echt 

Zaterdag 26 augustus Persoonlijk Kampioenschap en BBQ 

Zondag 27 augustus Koningsvogelschieten 

Zondag 3 september Bondsfeest in Grevenbicht 

 

Met vriendelijke schuttersgroet, 

 

Schutterij St. Martinus Born 


