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Jaarverslag 2021
Verslag van het schuttersjaar 2021
Het jaarverslag over het seizoen 2021 loopt van 01-01-2021 tot en met 31-12-2021.

De Algemene jaarvergadering 2021
De algemene jaarvergadering 2021 werd niet gehouden i.v.m. de toen geldende maatregelen
ter bestrijding van het corona virus.
Op het voorzittersoverleg, dat gehouden werd op vrijdag, 18 juni 2021 in het
verenigingsgebouw van Schutterij St. Job - Leuken, zijn alsnog de jaarlijkse punten van de
Algemene jaarvergadering besproken zoals:
-

Financieel verslag 2020
Verslag kascontrole commissie boekjaar 2020. (St. Margaretha-Ittervoort /
St. Lambertus-Neeritter)
Benoeming kascontrole commissie boekjaar 2021 (St. Lambertus-Neeritter /
St. Cornelius-Swartbroek)
Bestuursverkiezing (Aftredend en herkiesbaar waren dhr. Theo Looijmans en
dhr. André Stienen die bij acclamatie werden herkozen.

Bestuursvergaderingen 2021
Er heeft in 2021 één bestuursvergaderingen plaatsgevonden
Bestuursvergadering op vrijdag, 21 mei 2021 met als onderwerpen o.a.
-

Stand / organisatie “Schieten op afstand”
Organisatie / programma 125 jarig bestaan Bond EMM en 10 jarig bestaan
jeugdcommissie.
Toekomst dialoog binnen de Bond EMM
Gevolgen Corona maatregelen
Eenmalige rondvraag
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Voorzittersoverleg
Er heeft in 2021 één voorzittersoverleg plaatsgevonden
Voorzittersoverleg, op vrijdag, 18 juni 2021 in het verenigingsgebouw van Schutterij St. Job Leuken met als onderwerpen o.a.
-

Notulen voorzittersoverleg 18 september 2020
Bespreking stukken behorende bij de niet gehouden ALV 2021.
Schietwedstrijd “Schieten op afstand’.
Schuttersfeest 125 jaar Bond EMM / 10 jarig bestaan jeugd commissie.
Schuttersfeesten in 2022
Gevolgen Corona maatregelen

Commissie vergaderingen 2021
Er hebben in het jaar 2021 geen commissie vergaderingen plaatsgevonden.

Bondschuttersfeesten 2021
Er hebben in het jaar 2021, 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 2022, 2023 en 2024.

“Schieten op afstand”
Naar aanleiding van het idee van Schutterij St. Job - Leuken zijn er twee schietwedstrijden
“Schieten op afstand” gehouden op de zondagen, 20 juni en 19 september 2021. De
schietwedstrijden werden verschoten volgens het schietreglement zoals deze ook gelden tijdens
de schietwedstrijden op een BSF, al of niet op de eigen locatie,. De schietresultaten werden per
mobiele telefoon doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat waardoor snel de schietresultaten
bekend waren. Jammer genoeg was de deelname nog ‘magertjes’.

Viering 125 jaar Schuttersbond EMM
Zaterdag, 16 oktober 2021 heeft de Schuttersbond EMM haar honderd vijfentwintigjarig bestaan
gevierd in het Franciscus Huis en de Paterskerk te Weert.
Voorafgaand aan de eigenlijk viering vond van 14:00 uur tot 16:00 uur de ‘Toekomstdialoog“
bijeenkomst plaats in het Franciscus Huis die geleid werd door Marc Breugelmans. Diverse
schutterijen van de bond EMM hadden hiervoor deelnemers afgevaardigd voor deelname. Na
afloop van deze bijeenkomst werden de deelnemers in de gelegenheid gesteld iets te eten om
de tijd tussen de bijeenkomst en het opvolgend feestprogramma te overbruggen.
Jaarverslag 2021
Pagina 3 van 8

Vanaf 18:30 uur werden in het Franciscus Huis de gasten en genodigde door het bestuur van de
bond EMM ontvangen met een bijbehorend “glaasje” waarna om 19:00 uur iedereen werd
verzocht zich te verplaatsen naar de naastgelegen Paterskerk voor de jubileumviering. In de
sfeervol ingerichte en verlichte Paterskerk werd stil gestaan bij de viering van het
honderdvijfentwintig jarig bestaan door diverse sprekers. De voorzitter, Theo Looijmans, opende
de viering en heette eenieder welkom. Na deze begroeting sprak pater Gerard Heesterbeek in
een toespraak. Hij constateert dat er geen wierook, geen belgerinkel en niet zoveel kleurige
kostuums meer zijn dit keer. Dat was 25 jaar geleden nog heel anders, weet hij. „Dat maakt de
ouderen nu een beetje onzeker.” Maar wat was, ís en blijft, verzekert hij hen. Dat is
vanzelfsprekend, en daar hoeven ze het dus helemaal niet over te hebben. „In essentie gaat er
niks verloren. En ik zie jullie altijd ergens lopen. Jullie gáán er dus echt voor!”
De volgende spreker was de burgemeester van Weert, dhr. Raymond Vlecken. De burgemeester
had een verrassing in petto voor de bond EMM want uit zijn handen ontving Schuttersbond
‘Eendracht Maakt Macht’ in de persoon van Theo Looijmans, de Erepenning van de gemeente
Weert. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de penning toe te kennen
als blijk van zeer grote waardering en erkentelijkheid.
Na de burgemeester van Weert was het de beurt aan de volgende spreker t.w.t. de President van
de OLS Federatie, Ger Koopmans die broederschap en saamhorigheid in zijn toespraak centraal
zette.
Na afloop van de viering in de Paterskerk vroeg Marc Beelen de genodigden zich weer te
vervoegen naar het Franciscus Huis voor een “Heildronk” waarmee de feestavond in gang werd
gezet. De prettige sfeer op de feestavond was prima wat menigeen het idee ontlokte het
Franciscus Huis om te dopen tot de Franciscus feesttent.
Wij kunnen als Bond samen met de aangesloten schutterijen terugzien op een ingetogen mooie
viering van het honderd vijfentwintig jarig bestaan van de “Kantonnale Schuttersbond Eendracht
Maakt Macht voor Weert en omstreken” en danken de personen die de viering mogelijk gemaakt
hebben, zowel ervoor, tijdens als na het feest

In Memoriam
Ons bereikte op woensdag, 14 april 2021 het trieste bericht dat ons ere bestuurslid Mathieu
Timmermans (Thieu) was overleden.
Thieu is op 10 maart 1957, op veertienjarige leeftijd, lid geworden van het Schuttersgilde
St. Lucie-Nederweert waarvan hij vierentwintig jaar, van 1973 tot 1997, deel uitgemaakt heeft
van het bestuur waarvan achttien jaar als voorzitter.
Vanaf 1992 is Thieu toegetreden als bestuurslid, waarvan enkele jaren als vicevoorzitter, van het
district bestuur, afdeling Weert, van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen en heeft hij vele
onderscheidingen in die hoedanigheid voor de LBT mogen uitreiken.
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In het jaar 2000 is Thieu toegetreden als bestuurslid van de Kantonnale Schuttersbond ‘Eendracht
Maakt Macht’ en daarbinnen nam hij zitting in de muziekcommissie en later in de
materialencommissie.
Vele taken binnen de Bond EMM nam Thieu op zich waarvan ook vele niet zichtbaar waren. Thieu
verzorgde en herstelde de schietmaterialen, verzorgde jaarlijks de uitgave en het ‘up to date’
houden van het ‘Draaiboek schuttersfeesten’, bestelde en verzorgde de jaarlijkse prijzen van de
Bond EMM, hield de website van de Bond EMM bij, nam de zorg op zich voor het verstrekken
van de parkeerkaarten voor de bondschuttersfeesten en fungeerde Thieu als omroeper tijdens
de bondsfeesten van de Bond EMM.
Naast deze vele taken die Thieu op zich nam was hij ook vele jaren correspondent, voor de bond
EMM, voor het Limburgs Schutterstijdschrift en was Thieu een vertrouwde stem op de Oud
Limburgs Schuttersfeesten bij het vertrek van de optocht/defilé.
Tijdens de Plechtige Eucharistieviering in de St. Petrus kerk te Baarlo, op zondag 25 januari 2015,
is Thieu opgenomen als schutbroeder in de Edele Eed-Broederschap van de Soevereine Orde van
de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus voor zijn vele verdiensten voor de Bond
EMM en het schutterswezen in het algemeen. Tevens was Thieu lid in de orde van Oranje-Nassau.
Tijdens de algemene ledenvergadering van de Bond EMM, op 1 februari 2015, diende Thieu,
volgens de reglementen en statutair, te stoppen met zijn bestuursfunctie binnen de Bond EMM
en kwam een eind aan zijn vijftienjarig bestuurslidmaatschap. Voor zijn verdienste als
bondbestuurder werd Thieu op deze algemene ledenvergadering benoemd tot ere bestuurslid
van de Bond EMM.
Na het beëindigen als bestuurslid van de Bond EMM konden wij nog altijd een beroep op Thieu
blijven doen en bleef hij het ‘Draaiboek schuttersfeesten’ verzorgen, de prijzen aanschaffen en
de schietmaterialen onderhouden.
Ruim vierenzestig jaar is Thieu lid geweest van het schutterswezen en heeft zich hiervoor ruim
ingezet en mocht hij daarvoor de bijbehorende onderscheidingen van 25, 40, 50 en 60 jaar
lidmaatschap van de OLS Federatie ontvangen.
Wij als schuttersbond EMM zijn Thieu dankbaar voor zijn grote inzet voor de Bond EMM en het
schutterswezen in het algemeen en zal Thieu daarbinnen erg gemist worden.
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Uitgereikte onderscheidingen in 2021
Edele Eed - Broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg
en de Heilige Sebastianus
In het jaar 2021 heeft geen investituur plaatsgevonden i.v.m. maatregelen ter
bestrijding van het Corona virus.
Aangevraagde OLS onderscheidingen per vereniging
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