Nieuwsbrief 63, Born 30 maart 2022

Beste Schuttersvrienden,

Begin van het schuttersseizoen: Vergaderingen!
Voordat de schutterijen de straat op gaan wordt er vergaderd. De neuzen moeten immers wel
dezelfde kant op gaan en dat kan alleen als er onderlinge afspraken worden gemaakt. Overleg vindt
er plaats op diverse niveaus; OLS Federatie; Schuttersbond; eigen vereniging en natuurlijk in diverse
besturen, commissies en ondersteunende clubjes. In de Nieuwsbrief 49 werd al eens een opsomming
gemaakt van de diverse commissies die zich op Federatieniveau inzetten voor het
presenteren van de schutterswereld.
In het onderstaande een kleine bloemlezing van wat er alzo ter tafel is
gekomen.
OLS Federatie:
-

-

De voorzitter, Ger Koopmans en de vice-voorzitter, Hubert Brouns,
hebben aangegeven in het najaar hun bestuursfunctie vacant te stellen. Er wordt een
opvolger gezocht. Een uitgebreide profielschets is terug te vinden op de site van de Ols
Federatie (https://www.olsfederatie.com/profielschets-president-oud-limburgseschuttersfederatie/). Wie zich geroepen voelt moet snel zijn, de kandidaatstelling sluit op 31
maart 2022.
Een heel belangrijk thema dat werd besproken is de toekomst van de
schutterijen en het doorgeven van de schutterij aan de volgende
generaties. Hoe wordt jeugd betrokken bij de schutterij? Hoe houd je de
leden vast? Hieromtrent is een omvangrijk adviesrapport geschreven: “Is
er toekomst voor de Limburgse schutterijen?” Conclusie, die toekomst is
er zeker, maar we moeten er wel wat voor doen!!! Uit het rapport is van
alles te halen, van jeugdbeleid, tot aantrekkelijker maken van de

schuttersfeesten, ledenbehoud enz.. Met eigen woorden samengevat zijn heel belangrijke
aanbevelingen:
o Zoek verbinding, zowel binnen als buiten de vereniging, met andere verenigingen,
met andere schutterijen.
o Maak het plezierig en laat zien dat het plezierig is.
o Laat je zien als schutterij in de gemeenschap.
o Benadruk belangrijke positieve kenmerken; Vriend(broeder)schap, discipline en
straal kwaliteit uit.
Wie van het rapport wil kennis nemen en daar inspiratie uit wil opdoen:
https://www.olsfederatie.com/wp-content/uploads/2021/04/Do2-Definitief-10.03.2019-Adviesrapport-Is-er-een-toekomst-voor-de-Limburgse-Schutterij-maart-2019.pdf
-

-

OLS Meijel heeft financiële problemen als gevolg van tegenvallers door de Coronacrisis. Op
voorhand heeft men een schuld van ruim € 26.000,--. De vergadering heeft besloten dat uit
de pot van de OLS federatie € 10.000,-- wordt gedoneerd aan Meijel. De Provincie heeft
toegezegd te bezien of er nog een financiële tegemoetkoming mogelijk is.
De bierprijs op het OLS is vastgesteld op € 2,20. Meijel had liever € 2,50 gezien, maar daar is
kennelijk door het federatiebestuur al een stokje voor gestoken.
135 schutterijen nemen deel aan het OLS. Born heeft optochtnummer 37. We moeten dus
vroeg vertrekken.
Schuttersbond Eendracht Born-Echt

-

-

-

-

-

Nogmaals is gewezen op het feit dat schietteams C en D, aangevuld mogen worden als er
geen volledig team kan worden samengesteld. Een of twee schutters mogen dan dubbel
schieten.
Drumband van verschillende schutterijen mogen samenwerken om uittreden mogelijk te
maken. Dat geldt ook voor exercitie.
De schutterijen Dieteren, Slek en Heilig Kruis geven te kennen (onder voorbehoud van
goedkeuring leden) om in 2023 een schuttersfeest te organiseren.
Najaar 2022 zal een nieuwe cyclus van Bondsfeesten worden afgesproken. Afwisselend 3 of 4
Bondsfeesten. De schutterijen die in 2023 een feest organiseren, zijn in elk geval de eerste
van de nieuwe cyclus die in 2023 ingaat.
Gregorius Illikhoven, heeft nog maar 12
leden en kan niet meer meedoen aan de
optochten. Men blijft wel lid van de Bond en
doet er alles aan om naar de
schuttersfeesten te blijven komen én een
volledig korps op de been te brengen.
Consumptieprijzen op de schuttersfeesten
worden maximaal € 2,--. Iedere schutterij is vrij om minder te vragen. Het lijkt er op dat
Montfort niet voor het maximum gaat.
Windbuksschieten voor de jeugd, moet in principe verplicht mee georganiseerd gaan worden
op de schuttersfeesten.

Schutterij St. Martinus Born
-

-

-

-

-

-

De veteranen van VV Born gaan een benefietwedstrijd organiseren tegen VV De Rebellen
(Oud Profs en BN’ers, oa John de Wolf, Umberto Tan, John de Bever, Wesley Sneider enz.).
De opbrengst gaat toekomen aan de Stichting Semmy. Die stichting financiert onderzoek
naar hersenstamkanker. Dat dit onderzoek nodig is, hebben we van dichtbij meegemaakt.
De schutterij kan een helpende hand bieden bij de organisatie op 30 april a.s.. Een aantal
mensen heeft al toegezegd te komen. Extra handjes kunnen zich melden bij onze voorzitter
Ad Wagemans.
Deze activiteit voldoet aan de waarden die de OLS federatie onderschrijft,; Laat je zien, zoek
verbinding en laat zien dat je dit met plezier doet!!! Zo helpen we de gemeenschap en de
schutterij vooruit.
Nieuwe leden hebben zich gemeld, Harold Verheijen en Victor Wetzeler. We proberen ze zo
snel mogelijk in het pak te krijgen. Als zij komen oefenen, dan kunnen ze vlot als volwaardig
lid deelnemen aan onze activiteiten. Welkom, maak er een mooie tijd van heren!!!
Met de drumbandjeugd gaat het minder goed. Twee jeugdleden hebben aangegeven einde
seizoen helemaal te stoppen, eentje twijfelt nog. We zoeken dus snel aanvulling en
oplossingen. Wie ideeën heeft, spui deze op de schutterswei.
Vanaf vrijdag 1 april gaan we weer schieten en basisexercitie houden, zodat we op 1 mei in
Montfort al direct fatsoenlijk voor de dag kunnen komen. Kom echt oefenen, want de
discipline en kwaliteit uitstralen is nodig om het plezierig te houden.
De kantine is al open op vrijdag, maar op 13 mei volgt de officiële opening.
De jeugdmarketentsters, gaan uittreden bij de volwassenen. Een uitdaging die de dames
aangaan. SUCCES!!!!!! Aan alle volgers, kom hen ondersteunen.
We zoeken nog een eindcoördinator voor de organisatie van het Kienen. Afgelopen dinsdag
waren er bijna 60 deelnemers. Er was genoeg hulp en een goede opbrengst voor de
schutterij. Dus een plezierige en succesvolle avond. Het zou jammer zijn voor de
gemeenschap als dit niet gecontinueerd zou kunnen worden.
Rommelmarkt komt er weer in de herfst.
Oud ijzer loop fenomenaal qua opbrengst. Voor ophalers die geen terkhaak aan de auto
hebben heeft Harald Verheijen zijn caddy beschikbaar gesteld. We moeten dus een groter
potentieel ophalers hebben. Ook heir geldt weer vele handen maken licht werk. Hulp kan
zich melden bij Paul Verjans.

Data om te onthouden:
-

Vrijdag 1 april vanaf 19.00 uur (en vervolgens elke vrijdag) schiet – en exercitieoefeningen.
Vrijdag 1 april vanaf 19.00 uur (en vervolgens elke vrijdag) Gezellig verpozen op de
schutterswei en unit.
Woensdag 27 april presentatie van het koningspaar en huldiging jubilarissen.
Zaterdag 30 april: Benefietwedstrijd Veteraren VV Born tegen VV De Rebellen
Zondag 1 mei Schuttersfeest in Montfort
Vrijdag 13 mei Officiële opening kantine
Zondag 5 juni Processie Born.
Zondag 12 juni schuttersfeest Nieuwstadt
Zondag 3 juli OLS Meijel

-

Zondag 17 juli Schuttersfeest Dieteren.

Tot slot
“tot gauw op de sjöttewei”

Met vriendelijke Schuttersgroet,
Namens
Schutterij St. Martinus Born

