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Versoepelingen in verband met Covid 19-virus
Schietactiviteiten
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij jullie ontzettend veel informatie gegeven rondom hoe om te gaan met het Coronavirus. De versoepelingen, zoals deze werden gepresenteerd boden veel mogelijkheden voor verenigingen, echter gaven
deze versoepelingen niet direct mogelijkheden om onze schuttersactiviteiten te mogen hervatten qua
oefeningsmogelijkheden. De oproep van onze premier Mark Rutte was duidelijk: ‘Maak een protocol, waarin u aangeeft om
te kunnen voldoen om uw activiteiten te ontplooien’. Het dagelijks federatiebestuur en het bestuur van de ‘Vereniging van
OLS-Buksmeesters’ hebben de opdracht opgepakt om een protocol te schrijven, waarin wij denken te kunnen voldoen aan
de richtlijnen vanuit het RIVM om de oefenactiviteiten met het schieten weer op te pakken. U zult ongetwijfeld begrijpen
dat de bestuursleden diverse scenario’s hebben besproken, want de volksgezondheid en het beperken van de risico’s op
verspreiding, stonden daarbij voorop. Dit protocol is verstuurd naar de Veiligheidsregio Limburg-Noord en -Zuid om een
oordeel te vellen over het opgestelde protocol.
U begrijpt dat een deskundige beoordeling van dit protocol en een eenduidig advies vanuit de Veiligheidsregio geen
kwestie is van een makkelijk besluit, wat snel genomen wordt. Wij mochten deze reactie schriftelijk ontvangen vanuit de
Veiligheidsregio Limburg-Noord:
Met belangstelling hebben we het door de OLS-federatie opgestelde corona-protocol voor het traditionele schieten
(oefenen) gelezen. Wij denken dat het een goede vertaling is van de maatregelen die op dit moment zowel landelijk als in
onze veiligheidsregio’s (Limburg-Noord en Zuid-Limburg) van toepassing zijn en kunnen dan ook, voor zover nodig,
instemmen met de protocollen.
Vanzelfsprekend blijft het van belang dat te allen tijde wordt voldaan aan de op dat moment geldende regels met
betrekking tot Covid-19. Goed overleg met de plaatselijke gemeente is daarvoor essentieel.
Concreet bestaat dus weer de mogelijkheid om de oefenactiviteiten van uw schutterij te hervatten, mits:




Aan de hand van het meegestuurde protocol dient u voor uw eigen schutterij dit protocol specifiek voor uw
schutterij aan te vullen; Dit protocol dient u ter goedkeur te versturen naar uw gemeentebestuur, waarin u
specifiek om toestemming vraagt om uw oefenactiviteiten te hervatten. Wij adviseren u dringend om u te houden
aan dit protocol en hier ook naar te handelen:
U mag uw oefenactiviteiten pas hervatten als u een schriftelijke bevestiging heeft van uw gemeentebestuur;
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Nadat u deze goedkeur heeft ontvangen, dient u de leden te informeren over de handelswijze en hun ook
dringend verzoeken zich aan de opgelegde maatregelen en te houden. Het aanmelden, de registratie, de
voorwaarden dienen zij op te volgen.
Er mag alleen geoefend worden, het organiseren van (onderlinge) wedstrijden is ten stelligste verboden;

Indien u inhoudelijk vragen heeft, neem dan gerust contact op ons om u van de juiste informatie te voorzien. Assistentie bij
het invullen van het protocol of het verstrekken van informatie richting uw gemeentebestuur zijn wij jullie ook graag
behulpzaam.

Schuttersgebouwen
Rondom de openstelling van schuttersgebouwen bestond ook grote twijfels en de hamvraag was met name of
schuttersgebouwen nu gezien werden als publiekelijk toegankelijke gebouwen, buurthuizen of sportaccommodaties, deze
vraag is beantwoord: We worden beschouwd als sportaccommodaties. Ook hiervoor geldt dat u een protocol dient op te
stellen, waarin u beschrijft welke maatregelen u genomen heeft om een schuttersgebouw weer toegankelijk te maken. U
kent natuurlijk immers de richtlijnen per 1 juli 2020 (Maximaal 100 personen (Indien de aantal m2 dit toelaat) binnen met
registratie en met in achtneming van de opgelegde maatregelen, zoals hygiëne, 1,5 meter-regeling, toelatingsgesprek. Met
de Veiligheidsregio is overeengekomen dat per 1 juli 2020 de schuttersgebouwen open mogen.
Om jullie hierin behulpzaam te zijn, hebben wij ook een voorbeeldprotocol meegezonden, waar u gebruik van kunt maken
om dit om te zetten naar een protocol voor de openstelling van uw schuttersgebouw. Wellicht ten overvloede, maar ook
hier geldt voor dat dit protocol ter goedkeur moet worden voorgelegd aan uw gemeentebestuur en u na goedkeur van het
gemeentebestuur pas kunt overgaan tot het openen van uw schuttersgebouw. Wij adviseren ook om beide protocollen in
één aanvraag bij uw gemeentebestuur in te dienen.
Geheel ten overvloede moeten wij hierbij vermelden dat een toename van het aantal besmettingen, een aanscherping van
de maatregelen vanuit het RVIM of de Rijksoverheid, kan besluiten om dit protocol tijdelijk op te schorten. Het is in ons
aller belang om SAMEN te zorgen dat het Corona-virus niet wederom zal opwakkeren, dus houdt u aan de opgelegde
voorschriften.

Oefenrepetities voor uw muziekkorps
In de vorige nieuwsbrief gaven wij u reeds een toelichting over de genomen besluiten om oefensessies voor uw
muziekkorps weer mogelijk te maken. Deze mogelijkheden zijn voor een slagwerkgroep natuurlijk anders dan voor
bijvoorbeeld een jachthoorn-, trompetter- of klaroenkorps. Hierbij vormen blaasinstrumenten en zang een probleem,
waarvoor nog geen toestemming is verleend en dit heeft te maken met de onwetendheid of aerosols kunnen bijdragen aan
de verspreiding van het Corona-virus. De KNMO (Koninklijke Nederlandse muziekorganisatie) heeft ook niet stilgezeten en
wij kunnen jullie dan ook berichten dat ook voor de blaasinstrumenten er een opening is, die nader wordt uitgewerkt.
Bijgaande nemen wij jullie dan ook graag mee in de stappen, die gezet zijn vanuit de KNMO:
De afgelopen week is voor de koren en blaasorkesten in Nederland een week van onduidelijkheid, teleurstelling en
ongeloof geweest. Als KNMO zijn we, na een week van intensieve lobby, blij nu beter nieuws kunnen melden: Ook voor de
blazers is er perspectief op het herstarten van de activiteiten. In deze brief informeren we u over het proces dat is gevolgd.
Vervolgens leest u informatie over de nieuwe regels en de gevolgen daarvan voor muziekverenigingen. Tot slot blikken wij
vooruit op de nabije toekomst.
Het proces:
Er werd de afgelopen periode door de Rijksoverheid hoop gegeven dat de activiteiten voor alle verenigingen, dus ook
blazers, per 1 juni weer konden worden opgestart. Al snel bleek dat door chaotische communicatie en een aangepast,
negatief advies van het RIVM deze hoop onterecht was. De KNMO heeft alles in het werk gesteld om duidelijkheid te
krijgen over een verantwoorde (gedeeltelijke) hervatting van de activiteiten van blazers. Onderdeel van dit proces was om
meer informatie te krijgen over de risico’s van aerosols op basis van de bestaande onderzoeken en eventuele
mogelijkheden deze risico’s te beperken. Inmiddels is er zowel door het bestaande onderzoek maar ook door het
onafhankelijke onderzoek van het RIVM en daarmee het advies van het Outbreak Management Team een basis om op
verantwoorde wijze de activiteiten te hervatten.
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De nieuwe situatie:
Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden in de communicatie van de Rijksoverheid ontstond de situatie dat
op 26 mei 2020 het ministerie van OCW in zijn brief aan de Tweede Kamer een algeheel verbod op blazen en zingen
aankondigde en het Outbreak Management Team in zijn advies op 27 mei 2020 onder voorwaarden mogelijkheden gaf
voor blazers om activiteiten te hervatten. Inmiddels is er duidelijkheid gekomen. In de brief van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt aangegeven dat er, gebruik makend van een protocol gebaseerd op de
Duitse onderzoeken, mogelijkheden zijn de activiteiten voor blazers te hervatten. Vandaag (29 mei 2020) is er nader
overleg geweest met het ministerie van OCW mede over de communicatie via rijksoverheid.nl. De concepttekst is
inmiddels bekend bij de KNMO en op dit moment wordt door het ministerie nog gewerkt aan de definitieve formulering die
na het weekend gepubliceerd zal worden.
Onder voorbehoud van wijzigingen zal dit de volgende gevolgen hebben voor muziekverenigingen:



Activiteiten kunnen worden hervat rekening houdend met de geldende regelgeving met betrekking tot
samenkomsten (maximaal. 30 personen etc.)
Bij het hervatten van de activiteiten dient gebruik te worden gemaakt van een protocol gebaseerd op de Duitse
onderzoeken. Dit protocol dient te zijn afgestemd met de brancheorganisatie (KNMO).

Het gebruik van dit protocol voorziet dus enkel in de activiteiten voor blazers in de binnenruimte. Voor onderdelen van
verenigingen die bestaan uit niet-blazers zoals slagwerkgroepen gelden de bekende voorwaarden op samenkomst (max. 30
personen etc.)
Hoe nu verder?
Om te voorkomen dat iedere muziekvereniging zelfstandig een protocol moet gaan maken op basis van deze onderzoeken
zal de KNMO zo snel mogelijk een protocol beschikbaar stellen aan de sector. Dit protocol wordt opgesteld en afgestemd
met de Nederlandse beroepsorkesten die onder dezelfde voorwaarden hun activiteiten kunnen hervatten. Het protocol
wordt ook voorgelegd bij de bevoegde instanties. We benadrukken hierbij dat zowel de Nederlandse beroepsorkesten als
de KNMO gehouden zijn aan de voorwaarden van het ministerie van OCW. Het protocol moet zijn basis hebben in de
bestaande Duitse onderzoeken. We hanteren hierbij o.a. de richtlijnen van Charité in Berlijn d.d. 7 mei 2020, het onderzoek
Freiburg en de richtlijnen van de Zwitserse theaters/zalen/orkesten d.d. 21 mei 2020.
In de communicatie rond deze verruiming zullen we als KNMO er ons voor inzetten dat het bij zowel Veiligheidsregio’s als
gemeenten bekend is dat onder deze voorwaarden muziekverenigingen hun activiteiten weer kunnen hervatten.
Uiteraard wil iedereen weten hoe snel het protocol beschikbaar is en wanneer men weer kan starten. We hopen eind
volgende week het protocol beschikbaar te hebben. Dit is mede afhankelijk van hoe snel diverse instanties hierin kunnen
meewerken. Er zal ook afstemming nodig zijn met de reeds bestaande protocollen voor muziekonderwijs om afwijkingen te
voorkomen. Wanneer het nieuwe protocol voor blazers beschikbaar is zullen we de huidige informatie en richtlijnen en de
nieuwe richtlijnen voor blazers communiceren zodat duidelijk is op welke manier er verantwoord kan worden gestart.
Op het moment dat dit protocol beschikbaar komt zullen wij alle verenigingen hier per mail over informeren én het
communiceren via onze speciale Coronapagina op de website en Facebook. We doen er alles aan om muziekverenigingen
hun activiteiten weer te laten hervatten op een verantwoorde wijze. De laatste weken heeft de KNMO achter de schermen
op alle mogelijke manieren het belang van muziekverenigingen onder de aandacht gebracht. Het is echter de overheid die
de besluiten hierin neemt. We zijn blij dat er dankzij de intensieve contacten met de overheid weer een perspectief is voor
alle muziekverenigingen. We beseffen ons terdege dat er nog veel uitdagingen blijven de komende periode. De KNMO blijft
op alle mogelijke manieren met handreikingen, voorbeelden, advies ondersteunen. Zodat muziek blijft klinken!
Met ingang van 8 juni 2020 is dit protocol definitief geworden en is als bijlage toegevoegd.

Wij zijn jullie veel dank verschuldigd
Het redactieteam van het Limburgs Schutterstijdschrift luidde in de vorige nieuwsbrief en via social media de noodklok. Er
was een groot tekort aan copy en u werd opgeroepen om uw verhaal in te sturen naar het redactieteam en deze reactie
ontvingen wij vanuit Luc Wolters: Waar aanvankelijk het idee was dat we veel te weinig kopij zouden hebben - omdat de
hele schutterswereld nu stil ligt - hebben we via de redactieraad en via de nieuwsbrief van de Oud Limburgse
Schuttersfederatie ook anderen opgeroepen om toch vooral bijdragen met ons te delen. Dat verzoek was niet aan
dovemansoren gericht. We hebben als tijdschrift veel respons gekregen. Bovendien werden vooral ook bijdragen van een
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grotere omvang dan normaal ingezonden. In overleg met de hoofdredacteur Karel van Knippenberg is het blad met vier
pagina's uitgebreid. Desondanks hebben we nog een stuk of zes tijdloze artikelen in portefeuille kunnen houden.
U heeft ook nu weer aangetoond dat als wij SAMEN de schouders ergens onderzetten er mooie resultaten kunnen worden
geboekt. In juni zult u daarom ook het 128e nummer van het Limburgs Schutterstijdschrift mogen ontvangen. Dit geldt
natuurlijk voor de abonnees, maar u zult echt een editie ontvangen VAN ÉN DOOR de schutter.

Het Limburgs Schutterij Museum opent weer haar deuren
Na de gedwongen sluiting als gevolg van de corona-pandemie kan het Limburgs Schutterij Museum haar deuren weer
openen op 17 juni a.s. Uiteraard volgt het museum daarbij de richtlijnen van het RIVM. Het Limburgs Schutterij Museum is
een museum dat gevestigd is in het Limburgse dorp Steyl. Het museum staat in het teken van de schutterij, een soort
burgerwacht of militie die in de Middeleeuwen de stad beschermde bij een aanval. Tevens speelde de schutterij een rol bij
het handhaven van de orde bij oproer of brand. Voor een bezoek aan ons museum dient u zich vooraf aan te melden. Op
woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag is het museum geopend. Wilt u een unieke presentatie over het Limburgs
schutterswezen verzorgd hebben dan dient u zich hiervoor vooraf aan te melden. Het museum beschikt over een groot
vloeroppervlak waardoor onderling voldoende afstand bewaard kan worden. In verband hiermee is het museum ook
uitstekend te gebruiken voor vergaderingen of andere bijeenkomsten. Momenteel tot maximaal 30 personen en na een
eventuele verdere versoepeling van de coronamaatregelen zelfs tot een maximum van 100 personen. Wellicht dat wij u
hierin dus een ‘helpende hand’ kunnen bieden. Natuurlijk zijn jullie ook welkom in ons horecagedeelte en kunnen wij u ook
arrangementen aanbieden. Wilt u een bezoek brengen aan ons museum, laat het ons dan s.v.p. vooraf weten. Dit kan per
mail naar het mailadres: reserveringen@schutterijmuseum.nl.
Wist u overigens ook dat het Limburgs Schutterijmuseum binnenkort een nieuwe website zal presenteren, die meegaat
met de digitale sneltrein.

In Nederland: Extra steun en versnelde procedure vanuit Fonds
Vrijwilligers Erfgoed
Het Cultuurfonds heeft een nieuwe regeling voor kleinere erfgoedorganisaties, die grotendeels afhankelijk zijn van de inzet
van vrijwilligers. Hiermee worden zij aangemoedigd om educatieve projecten op te zetten en op andere manieren hun
organisatie weerbaar te maken in de anderhalvemeter-samenleving. Lijkt voorbeeldig - maar als je dan verder leest, dan
gaat het enkel om organisaties met minstens 2 FTE personeelsleden.
Echter : organisaties met minder dan 2fte betaalde krachten, kunnen aanspraak maken op de overeenkomstige regeling
van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Via die weg kan een vereniging of stichting waarin vrijwilligers zich inzetten voor
het behoud en de ontwikkeling van erfgoed, en het overbrengen van enthousiasme hiervoor, subsidie aanvragen (zie de
link in het artikel over de nieuwe regeling)
https://www.cultuurfonds.nl/nieuwsbericht/speciale-regeling-fonds-vrijwilligers-erfgoed-nederland

Diefstal bij de schutterij Sint Martinus Born
Tussen zondagmiddag 24-5-2020 en dinsdagmorgen 26-5-2020 heeft Schutterij Sint Martinus Born bezoek gehad van het
dievengilde. Alle drie de zeecontainers bij de schuttersunit op het Sportpark Op de Toren, gelegen aan de Hennekuilstraat 6
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te Born zijn met grof geweld opengebroken en ook het hekwerk waar achter de aanhangwagen gestald stond is met grof
geweld opengebroken. Uit de containers zijn een nog vrij nieuwe grasmaaier en koperen leidingen gestolen. Ook de
aanhangwagen die door de schutterij werd gebruikt om oud ijzer op te halen is gestolen. Het disselslot is met geweld
verwijderd. Op 29 mei 2020 verscheen het navolgende bericht op Facebook:

Dit ,vermoedelijk, buks-karretje is onlangs op terrein van sportpark "het Anker" te Buchten gevonden door het personeel
aldaar. Zij waren van mening dat deze van onze schutterij (Sint Joseph Buchten) zou zijn omdat bij ons recentelijk 2x is
ingebroken en wij ook op het zelfde terrein ons schuttersgebouw hebben, maar dit karretje is niet van ons.
Kan ook een viskarretje zijn natuurlijk maar dit is niet voor achter een (brom)fiets gemaakt. Ons vermoeden is dan ook sterk
dat dit een bukskarretje is.U kunt altijd via een pb contact met mij opnemen!
Met vriendelijke schuttersgroet,
Ivo Poulsen - St. Joseph Buchten.
U begrijpt het al dit karretje behoorde bij de schutterij Sint Martinus uit Born. Triest dat echter niet alle spullen zijn
terugbezorgd, maar deze reactie toont wel aan dat we voor elkaar zorgen en de schutters uit Born dit karretje weer
mochten terugontvangen. Trots op onze schuttersfamilie!

Onderscheidingsuitreikingen
In de Corona-tijd hebben diverse onderscheidingsuitreikingen niet kunnen plaatsvinden en door schutterijen is besloten om
deze uitreikingen vaker uit te stellen. Natuurlijk is het federatiebestuur bereid om straks nieuwe oorkonden te
vervaardigen. Wilt u gebruik maken en nieuwe oorkonden ontvangen, meld dit tijdig via
secr.olsfederatie@olsfederatie.com. Vergeet u daarbij niet om uw eigen bondsbestuur in te lichten.

Hou nog even vol, want SAMEN moeten wij het
Corona-monster verdrijven. Wij hopen jullie natuurlijk
spoedig te mogen ontmoeten op de sjöttewei. Wilt u
de schutters digitaal ontmoeten, post dan een foto
met mogelijk een toost bij uw oefensessies op de
Facebookpagina ‘Limburgse schutterswereld’ en
beleef deze tijd digitaal met jullie schuttersvrienden
en -vriendinnen.
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