Schuttersbond Noord en Midden Limburg

JULIANA
Website www.schuttersbondjuliana.nl

Verslag van de najaarsvergadering van de Schuttersbond Juliana.
Gehouden op: zaterdag 20 oktober 2018
locatie: Schuttersgebouw
St. Martinus te Maasbree.
Aanvang 15.00 uur.
Aanwezig vanuit het Bondsbestuur:
Bondsvoorzitter, Dhr. Ger Heldens
Vicevoorzitter,
Penningmeester, Dhr. Gé Arts
Secretaris, Mw. Jean Gielen

Leden:
Dhr. Maurice Warries
Mw. Nanette Ramaekers
Dhr. Jos Jacobs

Afgemeld namens het Bondsbestuur,
Dhr. Huub Stevens, mw. Ria Huskens
Aanwezig vanuit de aangesloten Schutterijen,
St. Leonardus Panningen/Egchel.
St. Anthonius Tegelen.
St. Hubertus Beringe
St. Lucia Horst.
Ons Genoegen Siebengewald
't Akkermansgilde Venlo.
St. Jan Grubbenvorst.
St. Martinus Maasbree.
St. Lambertus Helden.
St. Hubertus Kessel

St. Martinus Tegelen.
St. Sebastianus Sevenum.
St. Barbara Reuver.
Bussen Schutten Neer.
St. Antonius en St. Petrus Baarlo.
St. Urbanus Belfeld.
´t Zandakkergilde St. Jan Venray.
St. Urbanus Grashoek.
St. Thomas van Aquino
St. Andreas Velden.

Aanwezig juryvoorzitter,
Dhr. Rinus Janssen.
Aanwezig namens de ereleden/erevoorzitter:
Louis Litjens, Wim Smedts, Bernie van Lierop.
Aanwezig namens Jeugdcommissie Bond Juliana
Mw. Sanne Maessen
Afgemeld , Stephanie Henssen, Davy v. Geffen, Guusje v. Zadelhoff.
Aanwezig Pers.bondskampioen 2018. Monique Janssen. St. Sebastianus Sevenum.
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Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen.
3. Verslag van de jaarvergadering van 17 maart 2018.
4. In en uitgaande stukken.
5. Prijsuitreiking van de behaalde Schiet prijzen Schuttersbondsfeesten 2018.
6. Evaluatie Schuttersseizoen 2018.
1ste Schuttersbondsfeest
St. Martinus Tegelen. dd. 27 mei ’18.
2de Schuttersbondsfeest
St. St. Leonardus Panningen-Egchel. dd. 17 juni ’18.
3de Schuttersbondsfeest
St. Lucia Horst dd. 2 september ’18.
Persoonlijk Bondskampioenschap :
St. Urbanus Grashoek. dd. 9 september ’18.
7. Oud Limburgs Schuttersfeest 2019 St. Sebastianus Sevenum.
8. Vooruitblik Schuttersseizoen 2019
9. Schuttersbondsfeesten bond Juliana 2020- 2025 indien mogelijk datum?
10. Wat verder ter tafel komt.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
1. Opening
De voorzitter Ger Heldens vraagt om gaan te staan en opent de vergadering met de
christelijke groet.
Hij vraagt om te gedenken, dhr. Ad. v.d. Vleuten onze erevoorzitter, Ad v.d. Vleuten
is gestorven op 13 sept. 2018. Hij is voorzitter geweest van 1968-1989. Ger Heldens
vraag een moment van stilte voor wat hij allemaal in de schutterswereld heeft
gedaan.
2. Mededelingen.
De vraag, of iedereen even de presentielijst wil tekenen. Das handig voor de
secretaris.
3. Verslag van de jaarvergadering van 17 maart 2018.
Het verslag wordt goedgekeurd door de leden.
Bedankt voor het maken van het verslag.
4. In en uitgaande stukken.
Schutterij ’t Zandakker Gilde St. Jan Venray had een brief gestuurd naar de
schuttersbond, deze willen we nu behandelen in deze vergadering.
Allereerst heeft ’t Zandakker Gilde St. Jan Venray in het afgelopen jaar meerdere
malen op en aanmerkingen moeten geven over het uitspreken van namen bij
inspecties, uitslagen en dergelijke. Dit kan natuurlijk altijd gebeuren, maar leidt toch
tot negatieve reacties bij de betrokken personen, zeker als het namen zijn, die als
dertig jaar actief zijn. Op dit laatste in te haken: De paradecommandant is in 1986
benoemd tot paradecommandant en vervult deze functie tot op heden nog. Wellicht
een aandachtspunt, het is niet van Stiphout, maar Stiphout.
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Voorzitter Ger Heldens, legt uit dat hij een collega heeft die Guus van Stiphout heet,
vandaar dat de naam van onze paradecommandant, verkeerd werd uitgesproken.
Ger Heldens, Nogmaals, mijn excuses daarvoor.
Het tweede punt van ’t Zandakker Gilde St. Jan Venray, gaat over de locatie voor de
muziekoptredens. Wij geven op jaarbasis een ontzettend groot bedrag uit om
muzikaal zo goed mogelijk voor de dag te komen. Onze leden willen op de
bondsschuttersfeesten tegenover het publiek zich maximaal profileren. Wij merken
echter steeds vaker dat zij worden weggedrukt op de bondsschuttersfeesten en
veelal ergens mogen optreden, waar geen publiek meer te zien is. Natuurlijk hangt dit
samen met de locatie, echter zorg er wel voor dat de muziekkorpsen met respect
behandeld worden en niet worden weggedrukt, omdat zij ook moeten optreden.
Waardeer de mensen, die uittreden bij de beoordelings- en muziekwedstrijden en
zorg dat het elan om uit te treden optimaal blijft. Onze schuttersbond blinkt immers
ook uit in het representatieve aantal korpsen wat uittreedt!
Antwoord van de bond,
We gaan proberen meer ruimte te maken bij een bondsfeest voor de muzikanten bij
een uitvoering, maar dit is ook de verantwoording van de organiseerde vereniging
die het bondsfeest organiseert. We zullen dit ook bespreken op de
voorvergaderingen voor een bondsfeest.
Het derde punt van ’t Zandakker Gilde St. Jan Venray, is een zaak, waarover wij
graag met de andere schutterijen in conclaaf gaan om tot een aanvaardbare
oplossing te komen. Een (bonds)schuttersfeest organiseren wij natuurlijk met zijn
allen om er nog een financieel voordeel uit te halen. Het schutters- en gildewezen
kenmerkt zich door het feit dat iedereen met een lege of een volle beurs lid kan
worden van een schutterij, wij willen allemaal dat men zoveel mogelijk deel neemt.
Wij hebben (gelukkig) veel jeugdleden, die op een leeftijd komen dat men niet
genoeg heeft aan een broodje frikandel en verder moeten wij ook constateren dat de
gezonde voeding niet altijd meer terug te vinden is op de bondsschuttersfeesten.
Vaker kan men alleen de vette hap nuttigen en zijn etenswaren, zoals soep, zult, het
broodje kaas of ham niet meer terug te vinden op de schuttersweiden. Helaas komt
het dus voor dat onze leden zich schuldig maken om eigen etenswaren meenemen,
ze kopen normaal consumptiebonnen, echter hebben ze ook eigen zaken bij zich.
Natuurlijk kunnen wij dit als bestuur verbieden, echter krijg je dan het verwijt, zeker
bij een overvolle agenda, dat het niet meer op te brengen is om mee te gaan en
zullen we leden gaan verliezen.
Vanuit deze zienswijze, willen wij met alle schutterijen en het bondsbestuur het
gesprek aangaan hoe hiermee wordt omgegaan en willen wij in de ledenvergadering
graag de volgende vragen beantwoord hebben:
a) Hoe denken de schutterijen hierover?
b) Wordt er ook rekening gehouden met de samenstelling van de dranken met
diabetici, allergieën, suikers, gezonde etenswaren (Eieren-soep-zult-broodje kaas of
broodje gezond)?
c) Hoe gaat het bondsbestuur de prijs-/kwaliteitsverhouding vaststellen en
controleren?
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d) Gaan wij in onderlinge broederschap met elkaar het gesprek aan, om tot een
oplossing te komen?
Wat vind de vergadering hier van?
Onze leden kopen genoeg bonnen, daar ligt het niet aan. Hoe kunnen we samen
door de deur komen, zonder te praten over dat schutterijen een koelbox erbij
hebben.
Er zijn mensen die diabetisch of vegetarisch zijn.
St. Urbanus Grashoek.
Een broodje wat je zelf meebrengt, eet het dan bij de auto op.
Wij als bestuur zullen hier intern over hebben en ook met de organiserende
verenigingen, die een bondsfeest gaan houden.
Een broodje kost een halve bon dat is 90 cent. maar inkoop kost een broodje 10
cent.
Maak er dan een goedkopere prijs van omdat iedereen dan iets kan kopen.
Akkermans Gilde Venlo.
Een kop soep en een broodje kaas/ham kan iedereen maken voor het bondsfeest.
St. Martinus Maasbree.
Je hebt inkomsten nodig op een bondsfeest. Het eten en de drank zijn onze
inkomsten. Daar moeten we het van hebben op een bondsfeest.
Jos Jacobs.
Dat betekend dat we de prijslijst nog eens tegen het licht moeten houden en gaan
dan ook in overleg met de organiserende vereniging. Zij bepalen eigenlijk de prijzen.
en niet de schuttersbond.
Wij kunnen natuurlijk wel adviseren wat te doen voor een bondsfeest en dit zullen we
ook zeker meenemen naar een volgend overleg.
St. Lambertus Helden heeft een brief gestuurd naar de schuttersbond.
De optocht, deze niet langer dan 1000 meter. 14.30 uur optocht.
het optreden zo snel mogelijk na de optocht , goed zichtbaar voor publiek.
Terrein voor muziek en vendelaars, zo dicht mogelijk bij de feesttent en op tijd
beginnen.
Bij de beoordelingen staan er geen mensen te kijken en volgens St. Lambertus
Helden, weet niemand dat er iets te doen is, daar achter op het veld. Er is echt
weinig publiek.
Ger Heldens
Nou dat klopt niet helemaal, want het wordt meerdere malen omgeroepen via de
omroep, om te gaan kijken.
Rinus Janssen.
Als er calamiteiten zich voordoen kan men dat wel aanpassen en beginnen de
beoordelingen gewoon later.
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De beoordelingen voor de optocht, van koningsparen ,marketentsters enz.
Schieten. de A zestallen laat deze 4 rondes schieten en de overige 3 rondes.
Niet langer schieten dan ca. 19.30 uur. Hier is het niemand mee eens, geen
onderscheid maken in A B C D. Iedereen is gelijk.
We beginnen al een half uur eerder. en dan sta je van s’morgens tot s’avonds in je
pak, volgens St. Lambertus Helden brengt het niks op dat half uurtje eerder
beginnen.
Waarom begint het schieten zo laat?
Er wordt aangegeven z.s.m. te starten met het schieten.
maar ja, dan zit de schietcommissie alweer te wachten op de schietkaarten.
Maurice Warries.
er zijn verenigingen die altijd te laat de schietkaarten inleveren.
Laat ze dan niet meer mee schieten omdat ze te laat zijn met het inleveren van de
schietkaarten.
Dit moeten de verenigingen al thuis doen en dan kan er meteen begonnen worden
met het korpsschieten. Dat klopt Volgens Maurice Warries.
Zo wordt de wedstrijd verlengd door andere.
We zullen bij de volgende wedstrijd eens kijken wie er dan niet mee mag schieten en
naar huis kan gaan.
Maar er zijn ook schutterijen die met 7 zestallen schieten en een andere schutterij
met 2 zestallen. Dan moet je ook wachten.
Volgens ’t Zandakker Gilde St. Jan Venray, heeft het al in een vorige vergadering in
de notulen gestaan, om een commissie te vormen die het bondsfeest eens goed
tegen het licht gaan houden.
Maar volgens Ger Heldens heeft zich hier niemand voor opgegeven.
Het zou een goed idee zijn om nu toch een commissie samen te stellen die het
bondsfeest hufter proof kan maken en de puntjes op de i kan zetten. Je moet ook
denken aan 2030. Denk eens aan de jeugd.
Ze komen niet omdat ze te lang moeten wachten. Ze willen niet van s’morgens tot
s’avonds aanwezig zijn en in pak lopen.
De commissie zal een standpunt in moeten nemen.
Het idee om een Werkgroep Bondsfeesten te vormen wil iedereen wel.
Maar wie wil zich er dan voor inzetten?
Henk Maessen – Bernie van Lierop – Bob Rühl – Nico Linskens – Bert Kok, zij
melden zich al gelijk aan.
Na de vergadering meld zich nog Huub Stevens van het bondsbestuur aan.
Dan zijn het 6 personen die zich hier voor opgegeven hebben.
Bernie van Lierop regelt al de eerste bijeenkomst van de werkgroep.
Namens het bondsbestuur hartelijk dank alvast voor de inzet.
Het Limburgs Schuttersmuseum te Steyl, hebben een brief gestuurd met de vraag:
Wij hebben jullie nodig, wij zijn dringend op zoek naar:

~5~

Bestuursleden. Baliemedewerkers. Gastdames.
Klusploeg. Tuinonderhoud.
Bij Activiteiten .o.a.
Horeca, bar, bediening, keuken, e.d. Verkeersregelaars.
Garderobe. Gast dames en heren.
Rondleiders. Presentatoren.
Cateraars. Opruimen en poetsen.
Zaalopstelling gereed maken. Zaal opruimen en poetsen.
Iedereen zal morgen van het secretariaat de brief digitaal ontvangen en kan deze
verspreiden onder uw leden.
Misschien is er wel iemand die zo’n vrijwilligers werk graag wil doen.
Op 1 december is de inrichting in het schuttersmuseum van de winnaarshoek van het
OLS 2018.
5. Prijsuitreiking van de behaalde Schiet prijzen Schuttersbondsfeesten 2018.
Winnaars
D Klasse. ’t Zandakker Gilde St. Jan Venray.
C Klasse. St. Martinus Maasbree.
B Klasse. St. Leonardus Panningen Egchel.
A Klasse. 2 winnaars met het zelfde aantal punten.
Bussen Schutten Neer en St. Leonardus Panningen Egchel.
Bij St. Leonardus Panningen Egchel wordt de medaille na geleverd.
De ere prijs is ook door 2 schutterijen gewonnen Bussen Schutten Neer en St.
Hubertus Beringe.
Bij de Bussen Schutten Neer wordt de eremedaille na geleverd.
6. Evaluatie Schuttersseizoen 2018.
1ste Schuttersbondsfeest
St. Martinus Tegelen. dd. 27 mei ’18.
De ontvangst was in het schuttersmuseum, dit was goed georganiseerd.
Het geluid op het terrein was iets minder.
Het Bondskoningschieten is zeer goed verlopen.
2de Schuttersbondsfeest
St. St. Leonardus Panningen-Egchel. dd. 17 juni ’18.
De ontvangst was in de Galerie. het was goed georganiseerd, de ontvangst was
eigenlijk ergens anders, maar het is toch nog goed gekomen.
De optocht was geheel in het centrum. Alles verliep erg snel.
Jammer dat we de tent moesten verzetten, anders hadden we meer plaats gehad op
het terrein. Sjoein bondsfeest gehad, bedankt, volgens de voorzitter
dhr. Louis v. Roy.
3de Schuttersbondsfeest
St. Lucia Horst dd. 2 september ’18.
De ontvangst was op het gemeentehuis en was goed geregeld. We kregen broodjes
inplaats van de gebruikelijke vlaai. Het was prima bevallen.
Het parkeren is niet zo goed verlopen. Er wordt aangegeven waar de auto’s mogen
staan , maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Ze parkeerden hun auto , daar
waar het niet mocht, om maar zo dicht mogelijk bij het terrein te staan. maar daar
hadden we geen vergunning voor gekregen en vandaar er geen auto’s mochten
parkeren. Er was geen vertier voor de kinderen (springkussen)
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Persoonlijk Bondskampioenschap :
St. Urbanus Grashoek. dd. 9 september ’18.
We kregen er spek met eieren. het was erg lekker.
Minder was het aantal schutters. Desondanks was het een mooie afsluiting van het
seizoen.
Toch jammer dat er geen draaiboek voor is. Jos Jacobs zal een concept maken.
De voorzitter Ger Heldens bedankt iedereen voor het mooie schuttersseizoen 2018.
7. Oud Limburgs Schuttersfeest 2019 St. Sebastianus Sevenum.
Op vrijdag 26 oktober 2018 is de receptie van ons winnend 6 tal van Schutterij Sint
Sebastianus Sevenum.
We nemen aan dat iedereen een uitnodiging heeft ontvangen.
Iedereen is welkom op de receptie. Ga niet te snel naar huis want na de receptie is er
een optreden van de Schintaler muzikanten.
De stuurgroep van het OLS is goed aan het werk
Er worden nog sponsoren gezocht.
8. Vooruitblik Schuttersseizoen 2019
Zon. 20 jan.
2019
Investituur van de Orde van de Rode Leeuw in Venray
Zat. 16 maart
2019
Jaarvergadering Schuttersbond Juliana.
Zon. 12 mei
2019
425 jaar Akkermansgilde Venlo.
Op zondag 12 mei is er een groots opgezette historische optocht door de binnenstad
van Venlo. Na de optocht zullen er op het feest terrein nog demonstraties gehouden
worden die ook veel publiek zullen trekken.
Dus elke schutterij kan zich opgeven. Het formulier voor opgave ligt vandaag op tafel.
Er zijn tot nu toe al 50 aanmeldingen. Indien u met extra kosten zit, bijv. een extra
drumband inhuren of de buskosten, laat het weten aan de Akkermannen dan kunnen
we u misschien helpen.
De optocht is 1500 meter.
Op zaterdag middag is er voor de kinderen een schietwedstrijd.
Dus meld u aan en doe mee.
Zon.
Zon.
Zon.
Zat.
Zon.
Zon.
Zat.

26 mei
23 juni
7 juli
13 juli
18 aug.
1 sept.
19 okt.

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

1 ste Schuttersbondsfeest St. Urbanus Belfeld.
2de Schuttersbondsfeest St. Urbanus Grashoek.
OLS. Schutterij St. Sebastianus Sevenum.
Kavelen OLS. Schutterij St. Sebastianus Sevenum.
3de Schuttersbondsfeest St. Martinus Maasbree.
Bondskampioenschap St. Sebastianus Sevenum.
Najaarsvergadering Schuttersbond Juliana.

9. Schuttersbondsfeesten bond Juliana 2020- 2025 indien mogelijk datum?
2020 St. Anthonius Tegelen. 24 mei 2020.
Bussen Schutten Neer. 7 juni 2020.
St. Sebastianus Sevenum. Ruilen
2021 St. Lambertus Helden.
’t Zandakker Gilde St. Jan Venray. 27 juni 2021
St. Martinus Tegelen. Misschien
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2022 St. Andreas Velden.
St. Thomas v. Aquino Blerick. Niet zeker.
Akkermangilde Venlo.
2023 Ons Genoegen Siebengewald
St. Hubertus Kessel
St. Hubertus Beringe.
2024 St. Jan Grubbenvorst
St. Barbara Reuver
St. Lucia Horst.
2025 St. Leonardus Panningen-Egchel
St. Martinus Maasbree.
St. Antonius & St Petrus Baarlo Nieuw.
Als Sint Urbanus Grashoek hun bondsfeest hebben, dan is er een
Sacramentsprocessie bij De Bussen Schutten in Neer.
De Bussen Schutten lopen dan de processie mee.
U kunt op het bondsfeest altijd achteraan sluiten in de optocht, indien u bijna te laat
bent voor het bondsfeest mee te openen.
St. Antonius & St. Petrus Baarlo wil graag naar 2025 verschoven worden omdat ze
dan 150 jaar bestaan. Ze willen dit combineren met een bondsfeest. Ze willen in het
dorp gaan schieten en niet achter op het schietterrein.
St. Martinus Tegelen zou naar voren kunnen schuiven, naar 2021.
Wij, het bondsbestuur zullen naar de organisatiecyclus bondsschuttersfeesten kijken
en aanpassen zo ver als het mogelijk is.
Indien er nog meer schutterijen willen schuiven, laat het even weten aan het
secretariaat.
En als er schutterijen de kogelvangers nodig hebben van de OLS federatie, voor een
bondsfeest of een ander feest, laat het z.s.m. weten, dan kunnen ze gereserveerd
worden.
10. Wat verder ter tafel komt.
11. Rondvraag.
Deze 2 punten worden samengevoegd.
St. Sebastianus Sevenum.
Op de kaveldag van het OLS, 13 juli 2019, kunnen kinderen in de leeftijd van
8 tot en met 14 jaar drietallen wedstrijd schieten met de windbuks. Het jeugd OLS.
2 rondes van 5 schoten per kind en je moet 30 punten foutloos schieten.
St. Sebastianus Sevenum doet bij deze een oproep aan alle schutterijen om de jeugd
mee te laten schieten.
Op 14 november komt de werkgroep jeugdcommissie, weer bij elkaar om deze
schietwedstrijd voor de jeugd te bespreken.
St. Hubertus Beringe.
De algemene prijzen doen niet mee met het resultaat voor de ereprijs.
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Zou het geen goed idee zijn om de marketentsters hier bij te voegen?
Niet alle verenigingen hebben marketentsters en veel marketentsters gaan niet op.
Voor al het werk dat ze doen, worden ze niet beloond.
Dan moet je de vendeliers en bielemannen en sappeurs ook toevoegen.
Het enigste wat we kunnen doen, is dit in stemming brengen in de jaarvergadering.
De vraag komt, of ze iets op papier willen zetten en stuur dit naar het secretariaat en
zij zal de brief dan doorsturen naar alle schutterijen en dan kunnen we kijken wie dit
wel en wie dit niet wil.
Jeugdcommissie van schuttersbond Juliana.
St. Lambertus Helden. Sanne Maessen.
Namens de jeugdcommissie zou er een jeugddag zijn vandaag, 20-10-2018, maar
deze is niet door gegaan wegens te weinig aanmeldingen.
En zodoende is het koningschieten ook niet doorgegaan.
Het is erg jammer maar we proberen het volgend jaar er weer een te organiseren,
nadat we bij elkaar zijn geweest om dit te bespreken.
Wij hopen dat het volgend jaar toch iets geregeld kan worden.
St. Jan Grubbenvorst.
De schutterij St. jan Grubbenvorst hebben een uitnodiging ontvangen van ’t
Zandakker Gilde St. Jan Venray om mee te doen aan een grote activiteit, die geplant
staat een week voor het OLS 2019. Namelijk op 30 juni 2019.
Dit vinden ze niet collegiaal tegenover St. Sebastianus Sevenum.
’t Zandakker Gilde St. Jan Venray.
Alle schutterijen worden uitgenodigd om mee optocht te lopen.
België, Duitsland en Gelderland en Brabant, we brengen ze bij elkaar. en de oproep
staan nog steeds.
Wij organiseren dan een grote taptoe en hier ontvangen wij subsidie voor en die
moet op 30 juni geregeld zijn. vandaar de datum vlak voor het OLS is.
Het is wel collegiaal. Het OLS is pas een week later.
Als we dit niet organiseren, kunnen we het volgend jaar geen nieuwe uniformen
kopen. De datum staat al ander half jaar vast.
Op 20 jan. 2019 is de investituur van de Rode Leeuw in Venray. Wij hebben moeten
constateren, dat de bonden heel summier aanwezig zijn, vandaar we de dag nu in
het Noord Limburg houden en wij zouden het heel erg op prijs stellen dat alle
schutterijen van de schuttersbond Juliana zullen vlaggen en een erehaag maken en
een paar mensen om de gedecoreerde te begeleiden in de kerk.
1 maart 2020 is Limburg 75 jaar bevrijdt.
Het comité dat zich hier mee bezig houd wil dan een feest organiseren.
Het moet een groot schuttersfeest in Noord Limburg worden.
Dit is ontstaan doordat Margraten een groot Militeren kerkhof (Amerikanen)heeft en
Venray een Duits kerkhof heeft.
Het is de bedoeling om dan 15 maart 2020 een groot schuttersfeest te organiseren
met een grote taptoe.
De Provincie betaald er voor. Dus er is subsidie beschikbaar.
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Als er verenigingen willen participeren, laat het even aan mij weten, dan kunnen we
samen de subsidie aanvragen en samen dit organiseren. Er moet voor 14 nov.
subsidie aanvraagt worden.
Het zal waarschijnlijk in Venray plaats vinden, maar het gaat Venray niet alleen doen
maar allemaal samen.

Foto, Margraten

Foto, Ysselsteyn

Bernie v. Lierop mist na het lezen van de vorige notulen de follow up ervan.
Dit is erg jammer. Dan gebeurt er niks.
St. Martinus Maasbree.
Zij hadden in 2017 een brief gestuurd naar het secretariaat van de schuttersbond,
maar tot op heden nog geen bericht gehad.
De vraag aan St. Martinus Maasbree om deze nogmaals te sturen, zodat we deze
alsnog kunnen behandelen.
12. Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen dat ze aanwezig zijn geweest en vraagt om allen te
gaan staan en sluit de vergadering met de christelijke groet om 16.45 uur.
St. Martinus Maasbree, bedankt, dat we hier aanwezig mochten zijn, om te
vergaderen.
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