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Jaarverslag 2020
Verslag van het schuttersjaar 2020
Het jaarverslag over het seizoen 2020 loopt van 01-01-2020 tot en met 31-12-2020.
De jaarvergadering werd gehouden op zondag, 2 februari 2020 te Nederweert-Eind
De belangrijkste punten die besproken werden:
Ingekomen stukken

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie geeft een presentatie van hun plannen voor 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 is: E. Reef die bij acclamatie wordt herkozen voor de periode van drie jaar.
De heer H. Kuppens heeft zich kandidaat gesteld en wordt met acclamatie in het bestuur gekozen
voor drie jaar
Mededelingen;
Jury
Website / PR
Communicatie
Decorandi Rode Leeuw 2020
Toespraak door onze beschermheer H. Mackus

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.
Bestuursvergaderingen 2020
Er heeft in 2020 één bestuursvergaderingen plaatsgevonden.
Bestuursvergadering op 27 maart 2020 met als onderwerpen o.a.
Notulen van de ALV van 2 februari 2020
Taakverdeling bestuur (commissies en stuurgroepen)
Gevolgen Corona overheidsmaatregelen
Eenmalige rondvraag
.
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Commissie vergaderingen 2020
Er hebben in het jaar 2020 geen commissie vergaderingen plaatsgevonden.
Voorzittersoverleg 2020
Voorafgaand aan het voorzittersoverleg werd de loting gehouden tussen de vier verenigingen die in het jaar
2023 een BSF mogen organiseren. Na deze loting volgde het voorzittersoverleg met o.a. de volgende onderwerpen.
Kort verslag loting BSF 2023
Wijn en jeugdpakketten
Ingekomen brief Schutterij St. Job-Leuken
Hoe staan de schutterijen er voor in Corona tijd
Mededelingen vanuit bestuur
Eenmalige rondvraag
Bondschuttersfeesten 2020
Er hebben in het jaar 2020, in overleg met de organiserende verenigingen en het bestuur van de Bond
EMM, geen bondschuttersfeesten en persoonlijk schietkampioenschap plaatsgevonden i.v.m. de toen geldende maatregelen ter verspreiding van het Corona virus. De reeds geplande bondsfeesten worden één jaar
opgeschoven naar de jaren 2021, 2022 en 2023.
Wijn en jeugdpakketten.
De door de Bond EMM verstrekte wijnflessen aan de actieve leden, als “hart onder de riem” ten tijde van
de corona pandemie, zijn positief ontvangen en vond men het een leuke geste. Totaal zijn er ±1.100 flessen
wijn verpakt en afgeleverd bij de schutterijen. Dit alles werd mogelijk gemaakt omdat de leverancier deze
wijnverstrekking ruimschoots gesponsord heeft.
Het was de bedoeling dit jaar (2020) het tien jarig bestaan van de jeugdcommissie te vieren. Door de maatregelen ter bestrijding van het corona virus was en is het moeilijk contact te blijven houden met de jeugdleden. De jeugdcommissie is gaan zoeken voor een alternatief dat gevonden was in het maken, door de jeugdleden, van een ‘kijkdoos’ met als thema ‘Schutterij’. Hiervoor werden de schutterijen voorzien van waterflesjes, met de opdruk van het bondslogo, om te gebruiken bij schuttersactiviteiten en materialen zoals karton, stiften etc. om per schutterij een kijkdoos te maken. Deze ‘kijkdozen’ zouden ongeveer in de maand
november opgehaald worden en de bedoeling was dat deze in het ‘Schuttersmuseum’ te Steyl tentoongesteld zouden worden. Vele jeugdleden zijn nooit in het ‘Schuttersmuseum’ geweest en is dit een mooie aanleiding. Door de geldende maatregelen tegen verspreiding van het Corona virus was het Schuttersmuseum
eind 2020 gesloten en hopelijk kunnen in een later stadium de ‘kijkdozen’ alsnog tentoongesteld worden.
Website / wedstrijdregistratie
Met ingang van het schuttersseizoen 2020 is een nieuwe wedstrijdsecretaris aangesteld in de persoon van
Dhr. Peter Kneepkens. Daar wij op 1 april 2020 als bond EMM afscheid genomen hebben van DigiBit, met
bijbehorende wedstrijd programmatuur, was een van de eerste taken van de nieuwe wedstrijdsecretaris om
een nieuw digitaal wedstrijdprogramma te programmeren dat eenvoudig en vriendelijk is om mee te werken. Daar is de wedstrijdsecretaris in gelukt en verwachten wij in de toekomst minder kosten aan wedstrijdprogrammatuur te spenderen en eerder de uitslagen voorhanden te hebben en toonbaar op de website.
Er is tevens een nieuwe website van de bond EMM gepresenteerd die een fris en modernere uitstraling
heeft. Deze website valt of staat met de ‘input’ dus wordt aan de verenigingen gevraagd deze ‘input‘ te leveren zoals wetenswaardigheden en activiteiten van de verenigingen.
Solisten concours
Op initiatief van schutterij St. Nicolaas & St. Antonius - Budel heeft op zondag 13 december 2020 een
‘solisten concours’ plaatsgevonden voor de aangesloten schutterijen van de bond EMM. Het ’solisten concours’ heeft plaatsgevonden op één dag en waren er maatregelen genomen om aan de dan geldende corona
maatregelen te voldoen. Jammer dat de deelname ‘magertjes’ was. Het is de bedoeling dit concours jaarlijks
te organiseren.
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Uitgereikte onderscheidingen in 2020
Edele Eed - Broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg
en de Heilige Sebastianus
Dhr. J. H. J. G. Meijssen, lid van schutterij St. Antonius - Stramproy opgenomen als Schutbroeder
Dhr. A. Rutten, lid van schutterij St. Nicolaas en St. Antonius - Budel opgenomen als Schutbroeder
Dhr. M. Ch. Verslegers, lid van schutterij St. Cornelius - Swartbroek opgenomen als Schutbroeder
Aangevraagde OLS onderscheidingen per vereniging
St. Jan - Beaxem
R.J.M. Janssen - Neijnens, 40 jaar
E. Lemmen, 25 jaar

St. Nicolaas - Meijel
J.J.M. van Buggenum - Beckers, 50 jaar
H.J. Thijssen, 50 jaar
M.H. Pijnenburg - Peeters, 25 jaar
M.P.H. Pijnenburg, 25 jaar
J.H.G.M. Strijbos, 25 jaar

St. Antonius - Nederweert
M. Wijen, 50 jaar

St. Lucie - Nederweert-Eind
M.C.W.J. Thijs-van Gog, 40 jaar
M.P.L. Geraets - Timmermans, 40 jaar
J.J.J.M. Wijen, 5 jaar

St. Nicolaas en St. Antonius - Budel
T. H. Martens, 40 jaar
St. Nicolaas - Heythuysen
A.H.J. Hermans - Claassen, 40 jaar
H.G.J.E. Rijks, 40 jaar
E.A. Cillekens, 40 jaar
M.G.J. Kanders - Smit, 25 jaar
A.C.H. Rijks - Schroen, 25 jaar
M.J.E. van Halbeek, 12,5 jaar
T. Beckers, 5 jaar
F. van den Berg, 5 jaar

St. Lambertus - Neeritter
J. Dreesen, 50 jaar
T. van Beucken, 40 jaar
C. Sauren, 12,5 jaar
St. Paulus - Roggel
F. Voermans, 60 jaar
H. Voermans, 60 jaar
M. Poels, 40 jaar
F. van Wetten, 25 jaar

St. Margaretha - Ittervoort
F.H.W. Van den Heuvel, 40 jaar
M.H.H.A. Van den Heuvel, 12,5 jaar
M.J.H. Stals, 12,5 jaar
P.J.C. Rutten, 12,5 jaar
R.A.M. Rutten, 12,5 jaar
R.C.M. Vleeshouwers, 12,5 jaar
T.P.C. van Enckevort, 5 jaar
L.M.E. van Enckevort, 5 jaar
S.R.H. Adams, 5 jaar

St. Antonius - Stramproy
J.B.M. Coenen - Nielissen, 25 jaar
L.C.G. Kusters, 12,5 jaar
M.E.T. Vorselen, 5 jaar
St. Catharina - Stramproy
H. Stals, 40 jaar
C.W.T.G. Streutjens - Smolenaers, 40 jaar
G.J.G. Peeters, 25 jaar
M.J.D. Versteegen - Aendekerk, 25 jaar
A.G.H. Stals - Nuyens, 25 jaar

St. Petrus - Kelpen-Oler
F.T.M Smolenaars, 50 jaar
St. Job - Leuken
E.J.H. Kiggen, 25 jaar
J.W.E.M. Koolen, 25 jaar
J.H.J.M. Camp, 12,5 jaar
H.L.G. van Pol, 12,5 jaar

St. Cornelius - Swartbroek
E.J.C. Smeets, 40 jaar

St. Barbara - Leveroy
J.A.L. Slabbers, 40 jaar
A.P.M. Vermij, 25 jaar
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