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Jaarverslag 2019
Verslag van het schuttersjaar 2019

Het jaarverslag over het seizoen 2019 loopt van 01-01-2019 tot en met 31-12-2019.
De jaarvergadering werd gehouden op zondag, 3 februari 2019 te Leveroy
Aanwezig waren:
Aanwezig namens het bestuur:
Beschermheer:
Aanwezige ere-bestuursleden:
Aanwezig namens het juryteam:
Aanwezig van de jeugdcommissie:
Afmeldingen van:

Alle vertegenwoordigers van de vierentwintig aangesloten schutterijen.
Alle bestuursleden zijn aanwezig.
Verhinderd.
Chr. Corsten, P. Strijbos en M. Timmermans.
P. Bongers.
C. Houben, I. Donkers en M. Beerens.
B. Cox (erevoorzitter) en T. Hanssen.

De belangrijkste punten die besproken werden:
Ingekomen stukken
Jeugdcommissie
De jeugdcommissie geeft een presentatie van hun plannen voor het jaar 2019. en het jubileumjaar
2020 wanneer de jeugdcommissie tien jaar bestaat.
Voorstellen en punten van aandacht vanuit de adviescommissies:
Voorzittersoverleg en voorstellen vanuit het DB
Materiaal commissie
Muziek commissie
Optocht commissie
Schietcommissie
Bestuursverkiezing;
Ieder jaar treden er bestuursleden af en is er daardoor een bestuursverkiezing. Afredend en herkiesbaar
zijn: H. Beckers en H. Aben die bij acclamatie worden herkozen voor de periode van drie jaar.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: J. Lamerikx en F. Janssen.
De heren H. van Deurzen en J. van Rooij hebben zich beide kandidaat gesteld als bestuurslid en worden
met acclamatie in het bestuur gekozen voor drie jaar.
Mededelingen;
Jury
Website / PR
Communicatie
Decorandi Rode Leeuw 2019
Toespraak door plaatsvervangend voorzitter van het juryteam P. Bongers.
Toespraak door onze beschermheer H. Mackus komt te vervallen daar hij niet tijdig aanwezig kon zijn, door
het snelle verloop van de vergadering.
Huldiging:
J. Lamerikx (vicevoorzitter/ secretaris) neemt na veertien jaar afscheid van het bestuur en wordt door
de vergadering benoemd tot ere-bestuurslid van de Bond EMM.
F. Janssen (bestuurslid) neemt na twaalf jaar afscheid van het bestuur en wordt door de vergadering
benoemd tot ere-bestuurslid van de Bond EMM.
Th. Looijmans is door het bestuur voorgedragen voor een EGS onderscheiding en deze werd uitgereikt
door de afredend vicevoorzitter / secretaris J. Lamerikx.
Eenmalige rondvraag;
De schutterijen worden op volgorde van verenigingsnummer opgeroepen voor de rondvraag mits zij hun
pressentiebriefje hebben ingeleverd en dit is tevens de presentielijst.
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Overleg met de drie Noordelijke Bonden van de OLS Federatie
Dit overleg heeft in 2019 niet plaatsgevonden daar er geen gezamenlijke gespreksonderwerpen waren.

Bestuursvergaderingen 2019
Er hebben in 2019 vier bestuursvergaderingen plaatsgevonden.
1e bestuursvergadering op 15 februari 2019 met als onderwerpen o.a.
Notulen van de ALV van 3 februari 2019
Taakverdeling bestuur (commissies en stuurgroepen)
Eenmalige rondvraag

2e bestuursvergadering op 9 augustus 2019 met als onderwerpen o.a.
Tijdsindeling van het BSF te Grathem
Wedstrijd secretariaat
Eenmalige rondvraag
3e bestuursvergadering op 18 oktober 2019 met als onderwerpen o.a.
Wedstrijd secretariaat
Evaluatie commissie vergaderingen 2019
Aanpassingen Bondsfeest registratie programma
Eenmalige rondvraag
4e bestuursvergadering op 6 december 2019 met als onderwerpen o.a.
Wedstrijd secretariaat
Aanpassingen Bondsfeest registratie programma
Eenmalige rondvraag
Er hebben in het jaar zes commissie vergaderingen plaatsgevonden
Evaluatie vergadering materiaal commissie
De vier verengingen die in 2019 een BSF hadden georganiseerd konden hier hun opmerkingen en vragen
stellen en aanpassingen kenbaar maken voor het BSF draaiboek. De vier verenigingen die in 2020 een BSF
organiseren konden ook vragen stellen en mededelingen doen over hun te organiseren BSF.
De aanwezigheid van de acht verenigingen was compleet.
Evaluatie vergadering muziek commissie
Deze vergadering verliep anders daar de muziek commissie niet aanwezig was door ziekte.
Een punt van aandacht was de geluidskwaliteit van de opname recorders en het omroepen en vermelden
van de volgorde van opkomst i.v.m. het niet opgaan van aangemelde verenigingen bij de mars wedstrijden.

Evaluatie vergadering schiet commissie
Op deze vergadering werd o.a. gesproken over de KNSA certificering, bij meten mondingsnelheid het goed
vermelden van type kruid, het voorstel op de ALV om de noodzakelijk te halen punten om te kavelen met één
punt te verlagen en het tijdschema schieten op BSF aan te passen. Er worden van de laatste twee voorstellen
gedaan voor de ALV 2020.
Evaluatie vergadering optocht en terreinwedstrijden commissie
Op deze vergadering kwam o.a. aan de orde een goede en correcte opgave aan het begin van het seizoen
op het formulier voor de terreinwedstrijden, het laten omroepen van aanvang van terreinwedstrijd onderdelen
en het eventueel aanschaffen van verkeersborden. Hiervoor zal een voorstel gedaan worden voor de ALV
2020. Tevens gaven drie leden van het juryteam van Bond EMM toelichting op vragen en gaven zij aan dat
gebleken is dat leden van schutterijen vaak of niet op de hoogte zijn van de nieuwe reglementen
Jeugdcommissie
De jeugdcommissie heeft overleg gevoerd met het DB over hun opmerkingen op het afgelopen seizoen en hun
wensen kenbaar gemaakt betreffende het komende seizoen in 2020 mede omdat in dat jaar het tienjarig bestaan gevierd word en hoe men hier aandacht aan wil geven.
Voorzittersoverleg
Voorafgaand aan het voorzittersoverleg werd de loting gehouden tussen de vier verenigingen die in het jaar
2022 een BSF mogen organiseren. Na deze loting volgde het voorzittersoverleg waar de commissievoorzitters
hun voorstellen voor de ALV toelichten.
3

Data Bondsschutterfeesten 2019 t/m 2021
BSF in 2019
388e BSF
389e BSF
390e BSF
OLS 2019
PK EMM
391e BSF

19 mei 2019
02 juni 2019
23 juni 2019
07 juli 2019
17 augustus 2019
18 augustus 2019

St. Lambertus - Neeritter
St. Nicolaas - Meijel (100 jarig bestaan)
St. Lucie - Nederweert-Eind
te Sevenum
St. Severinus - Grathem
St. Severinus - Grathem

17 mei 2020
07 juni 2020
21 juni 2020
05 juli 2020
29 augustus 2020
30 augustus 2020

St. Paulus - Roggel
St. Nicolaas - Heythuysen
St. Antonius - Stramproy
St. Willibrordus - Meijel
St. Cornelius - Swartbroek
St. Cornelius - Swartbroek

9 mei 2021
30 mei 2021
20 juni 2021
04 juli 2020
17 juli 2020
18 juli 2020

St. Barbara - Leveroy
St. Jacobus - Hunsel
St. Nicolaas - Meijel
St. Petrus - Kelpen-Oler
St. Petrus - Kelpen-Oler

BSF in 2020

392e BSF
393e BSF
394e BSF
OLS 2020
PK EMM
395e BSF
BSF in 2021
396e BSF
397e BSF
398e BSF
OLS 2021
PK EMM
399e BSF

Bondsschuttersfeesten / Persoonlijk kampioenschap Bond EMM / OLS / LDS
De BSF in 2019 zijn in het algemeen goed verlopen. Wel was het vaak warm en op het laatste BSF te Grathem was
het in de ochtend en begin van de middag erg regenachtig zodanig dat enkele onderdelen van de terreinwedstrijden
geen doorgang konden vinden en voor de overige een beschutte plek moest worden gevonden. Bij twee van de vier
BSF werden, voor de schietenwedstrijd, gebruik gemaakt van mobiele kogelvangers.
Het persoonlijk kampioenschap is goed verlopen en werd georganiseerd door schutterij St. Severinus - Grathem.
De uitslag staat op pagina 8 vermeld.
Het OLS 2019 is voor schutterij St. Willibrordus - Meijel een gedenkwaardig evenement geworden daar zij het OLS
2019 hebben gewonnen en D’n Um naar Meijel mochten meenemen. Dit betekent tevens dat zij in 2020 het Oud
Limburgs Schuttersfeest mogen organiseren. Er was meer succes op het OLS 2019, het drietal jeugdige windbuksschutters van schutterij St. Oda - Boshoven behaalden de tweede plaats bij het jeugdschieten OLS 2019. Ook niet
onvermeld mag blijven dat het dames drietal van schutterij St. Antonius - Nederweert het Limburgs Dames Schuttersfeest 2019 heeft gewonnen en daardoor het LDS 2020 in Nederweert mogen organiseren
In Memoriam
Op 5 maart 2019 is onze Erevoorzitter Ben Cox overleden. Ben Cox is drieëndertig jaar bestuurslid geweest van de
Bond EMM. Van 1976 tot 1990 was hij tweede secretaris, van 1990 tot 2000 vicevoorzitter en van 2000 tot 2009
voorzitter. Op woensdag, 13 maart 2019 hebben wij en vertegenwoordigers van vrijwel alle aangesloten schutterijen van de Bond EMM afscheid van Ben Cox genomen te Neeritter.
Op 28 oktober 2019 hebben wij afscheid moeten nemen van ons erelid Willem van der Meijs. Dhr. Van der Meijs
heeft zich twintig jaar met veel inzet en kennis belangeloos ingezet als jurylid voor de Bond EMM en werd hij op de
ALV 2018 benoemd tot erelid van de Bond EMM.

Toch nog onverwachts is op 24 november 2019 ons medebestuurslid Rob Soulier overleden, Rob maakte sinds 2014
deel uit van het bestuur van de Bond EMM en was lid van schutterij St. Job-Leuken. Vanaf 2016 nam Rob ook de
taak op zich als wedstrijdsecretaris en was daardoor zeer betrokken bij de uitslagen. Tevens maakte hij deel uit van
de schietcommissie. Op zaterdag, 30 november 2019 hebben wij tijdens de afscheidsdienst van Rob Soulier afscheid
genomen.
Evert Reef
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Jeugdcommissie Schuttersbond EMM.
Wij als jeugdcommissie van de schuttersbond EMM kunnen terugkijken op een goed schuttersseizoen 2019 met een
goede opkomst tijdens de bondsfeesten en een fijne medewerking van alle organiserende verenigingen. Dit laatste is
van onschatbare waarde want een schuttersfeest organiseren neemt veel tijd in beslag. Het vergt van alle leden en
niet leden van een organiserende vereniging veel inspanning, niet alleen op de schutters dag zelf maar ook in de
voorbereidingen vooraf. Wij als jeugdcommissie zijn hiervoor zeer dankbaar.
Eerlijkheidshalve zijn er ook wat punten die geen schoonheidsprijs verdienen zowel vanuit de jeugdcommissie als
vanuit de (jeugd)leden van de schuttersbond. Dit laatste is misschien niet geheel terecht daar er wellicht op diverse
bestuurlijke niveaus niet goed of tijdig is gecommuniceerd aan de betrokkenen.

Een van die punten is het ‘Winter windbuksschieten 2019’ geweest waarbij wij gastvrij bij diverse schutterijen zijn
ontvangen. Geen tijdstip was te gek en met overal de volledige medewerking ondanks dat de opkomst niet groot was.
Maar bij ons is kwantiteit niet altijd het belangrijkste en in dit geval is er een goede aandachtverdeling geweest tussen de aanwezige jeugdleden met rustige uitleg en zaken uitproberen met de windbuks zonder enige prestatiedrang.
Dat waren goede en mooie leermoment voor zowel jong en oud. Na afloop van elke ronde van het windbuksschieten
werden de aanwezige kinderen getrakteerd op een lekkere versnapering.
Ook onze openingsactiviteit, als het begin van het schuttersseizoen 2019, is helaas niet doorgegaan wegens te weinig
aanmeldingen. Jammer maar we laten ons, als jeugdcommissie, hierdoor niet ontmoedigen en van de wijs brengen.
Wij als jeugdcommissie zijn trots op onze jeugdleden en ieder jeugdlid draagt zijn of haar steentje bij aan het slagen
van onze georganiseerde jeugdactiviteiten. Wij zijn trots als ze, ondanks het warme weer, toch nog de moeite nemen
om hun puntjes te komen schieten, geweldig, en daar mag iedere vereniging hun jeugdleden voor in het zonnetje zetten. Wij als jeugdcommissie proberen dit nog eens extra te doen tijdens de prijzenuitreiking aan het einde van het
schuttersseizoen. Wat geniet de jeugd hiervan om even het middelpunt te kunnen zijn, staande op het podium, in een
overvolle gevulde feesttent. Onze oproep is dan ook, laat dit alles niet verloren gaan, ondanks het vele werk, het tijdstip en de fouten die er toch weer ieder jaar insluipen.
Het streven is om voor het aankomend schutters seizoen 2020 voor de volle honderd procent te gaan, wetende dat er
zoveel factoren zijn die een prijsuitreiking kan doen vallen of opstaan. Ieders bijdrage maakt het tot een succes, ook
die van jou.

Het aankomend schuttersseizoen 2020 zal de ‘kers op de taart’ gaan worden want wij mogen ons tien jarig jubileum
gaan vieren als jeugdcommissie van de Bond EMM en is daarmee trendsetter voor het complete schutterswezen. Hoe
de jeugdcommissie dit heugelijke feit wil gaan vieren, en wat, daar zullen wij op de komende jaarvergadering meer
over gaan uitwijden. Wat wij wel al willen verklappen is dat we met zowel de ‘kleine’ als de ‘jongere’ jeugd een
weekeinde met elkaar gaan doorbrengen.
Namens de jeugdcommissie schuttersbond EMM
Christine Houben
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Bestuur Bond EMM
Dagelijks Bestuur:
Voorzitter:

Vicevoorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Theo Looijmans
E-mail adres:

Dr. Poelsstraat 10
6039 CL - Stramproy
theolooymans@gmail.com

0495-546616

John van Rooij
E-mail adres:

Bloemendaalseweg 20 5768 PX - Meijel
johnvanrooij1968@gmail.com

077-4663987
06-19181208

Evert Reef
E-mail adres:

Heidebeemd 9
6006 VT - Weert
secretariaat@schuttersbondemm.nl

0495-535427
06-25372805

André Stienen
E-mail adres:

Demerstraat 27
astienen@ziggo.nl

6039 EM - Stramproy

0495-561638
06-83221952

Hub Beckers
E-mail adres:

Schuttersdreef 73
h.beckers1@home.nl

6093 JD - Heythuysen

0475-492489

Rob Soulier
E-mail adres:

Maaseikerweg 22
6006 AA - Weert
rob.soulier@inter.nl.net
( Overleden op 24 november 2019 )

06-26554218

Hub Aben
E-mail adres:

Kon. Julianastraat 13
6096 AV - Grathem
hwl_aben@hotmail.com

0475-452149

Henny van Deurzen
E-mail adres:

Nieuwenhoven 24
6002 XG - Weert
hvandeurzen61@hotmail.com

06-16883158

Bestuursleden:

Vacatures voor drie bestuursleden

Beschermheer:
H. Makcus

Lochtstraat 25A

6035 BM - Ospel

B. Cox

Narcisstraat 20
6014 AK - Ittervoort
( Overleden op 5 maart 2019 )

0495-564236

Erevoorzitter:
0475-565147

Ere-bestuursleden:
M. Hanssen
M. Meulen
C. Corsten
M. Bongers
P. Strijbos
M. Timmermans
C. Laveaux
J. Lamerikx
F..Janssen

Oude Trambaan 112
Pr. Beatrixstraat 17
Hunselerdijk 3
Horsterweg 57
Hoogpoort 12
Rochushof 17
Ellerweg 9
Anselberg 24A
Klaproosstraat 9

Ere-leden:

W. Janssen
W. v.d. Meijs

Lid van Verdiensten:

Fam. J.Rietjens
M. Hulsbosch
B. Tobben

6039 GN - Stramproy
6039 CG - Stramproy
6037 NK - Kelpen-Oler
6039 GC - Stramproy
6001 GA - Weert
6031 EZ - Nederweert
6039 RD - Stramproy
6035 RV - Ospeldijk
6002 TW - Weert

(Muziek jury)
(Jury) ( Overleden op 28 oktober 2019 )
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0495-562164
0495-562661
0475-451551
06-48033758
0495-543521
0495-633840
06-53804825
0495-466090
0495-538526

Uitgereikte onderscheidingen in 2019
Edele Eed - Broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg
en de Heilige Sebastianus

M.A.M. Haex, lid van schutterij St. Antonius - Stramproy opgenomen als Schutbroeder
J. van Heugten, lid van schutterij St. Oda - Boshoven opgenomen als Schutbroeder
H.J.M. Donders, lid van schutterij St. Margaretha - Ittervoort bevorderd tot Officier
Schuttersbond EMM onderscheidingen
J. Lamerikx, ere-bestuurslid van de Schuttersbond EMM
F. Janssen, ere-bestuurslid van de Schuttersbond EMM
M. Hulsbosch, lid van verdienste van Schuttersbond EMM
B. Tobben, lid van verdiensten van Schuttersbond EMM
Uitgereikte OLS onderscheidingen per vereniging

St. Antonius Altweerterheide
60 jaar, L. Cuijpers
St. Jan Baexem
60 jaar, G. Peeters
60 jaar, J. Sillekens
40 jaar, J. Janssen
40 jaar, W. Van Ratingen
St. Oda Boshoven
60 jaar, J. Kneepkens
40 jaar, M. van Lierop-Adams
40 jaar, S. van Mourik
40 jaar, T. Smeets-Litjens
40 jaar, F. Hompes-Litjens
St.Nic. & St. Ant. Budel
50 jaar, M. Nulens
St. Sebastianus Ell
40 jaar, P. Custers
St. Nicolaas Heythuysen
60 jaar, P van der Kop
60 jaar, K. Schroën
25 jaar, E. Cillekens
25 jaar, K. Claessen
25 jaar, S. Beckers
12,5 jaar, A. Wolfert
12,5 jaar, E. Gielen-Janssen
12,5 jaar, M. Hobus
12,5 jaar, R. Janssen-Vaas
12,5 jaar, T. Gielen
5 jaar, J. Hebben

St. Sebastianus Laar
50 jaar, G. Sijben
12,5 jaar, D. Moonen
12,5 jaar, P. Strijbos
12,5 jaar, W. van Diepen
12,5 jaar, W. Wolter
5 jaar, R. Kunnen

St. Margaretha Ittervoort
70 jaar, H. Donders
25 jaar, L. Bouwels
25 jaar, M. Bouwels
12,5 jaar, T. Huijskens
12,5 jaar, H. Geelen
12,5 jaar, J. Lamerigts
12,5 jaar, D. Bouwels
12,5 jaar, L. Heijkers
12,5 jaar, A. Corbey
12,5 jaar, W. Corbey
5 jaar, L. Adams
5 jaar, F. van de Vondervoort
St. Petrus Kelpen-Oler
25 jaar, P. Smeets
25 jaar, H. Smeets
St. Job Leuken
40 jaar, W. Verhees
12,5 jaar, M. Duisters
12,5 jaar, M. Kneepkens
St. Willibrordus Meijel
40 jaar, E. Daems
40 jaar, Th. van Montfort
40 jaar, M. Sondagh
25 jaar, M. Pouls
25 jaar, T. Rademakers
St. Lucie Nederweert
40 jaar, T. Verheijen
25 jaar, J. Schroën
St. Lambertus Neeritter
40 jaar, C. Aben
40 jaar, E. Briels-Schroeten
40 jaar, W. Peijmen-Schroeten
St. Odilia Ospel-Dijk
40 jaar, J. Van Hugten
40 jaar, W. Janssen
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St. Antonius Stramproy
60 jaar, C. Camp
40 jaar, C. Houben
25 jaar, R. Munnecom
12,5 jaar, A. Indenkleef
12,5 jaar, M. Versteegen
St. Catharina Stramproy
60 jaar, L. Raemakers
50 jaar, H. Kuppens
25 jaar, Th. Peeters
12,5 jaar, A. Indenkleef
12,5 jaar, A. Stals-Nuyens
12,5 jaar, F. Aengevaeren
12,5 jaar, G. Peeters
12,5 jaar, J. Indenkleef
12,5 jaar, J. Ramaekers
12,5 jaar, K. Keijers
12,5 jaar, L. Aengevaeren
12,5 jaar, M. Aengevaeren
12,5 jaar, M. Versteegen
12,5 jaar, R. Peeters
12,5 jaar, S. Peeters
12,5 jaar, S. Peeters-Gijsen
12,5 jaar, W. Truijen
5 jaar, J. Stals
St. Cornelius Swartbroek
40 jaar, H. Scheenen
40 jaar, P. Scheenen
St. Barbara Tungelroy
50 jaar, B. Heijlen
St. Nicolaas Meijel
25 jaar, M. Strijbos

Alle overige uitslagen van 2019 zijn te raadplegen op de website van de Bond EMM,
www.schutterbondemm/uitslagen
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