Beleidsplan Oud Limburgse Schuttersfederatie

Inleiding
De Oud-Limburgse Schuttersfederatie bestaat sedert 1937 (in deze organisatievorm) en is kenmerkend voor het cultureel
erfgoed in de beide Limburgen. Voor de Oud-Limburgse Schuttersfederatie gaan wij uit van een aantal principes.






De Federatie kenmerkt zich door een laagdrempelig niveau, waardoor de leden bestaan uit alle lagen van de
bevolking. De Oud-Limburgse Schuttersfederatie is de koepelorganisatie van de Nederlandse en Belgische
schutterijen. Naast een contributie jegens de Oud-Limburgse Schuttersfederatie, die substantieel lager is dan de
contributie jegens de schuttersbonden, moeten niet een dermate hoge contributie vragen, waardoor schutterijen
het loodje moeten leggen, want de inkomsten van de schutterijen is contributie van de leden, subsidies en giften.
Door de landelijke regelgeving, mogen er geen inkomsten worden verworven vanuit schietfeesten bijvoorbeeld.
Met betrekking tot het cursussenaanbod heeft een heroverweging plaatsgevonden met betrekking tot de
cursusgelden. We hebben hierbij gekeken, echter willen de kwaliteit van onze cursussen waarborgen tegen een
laagdrempelig niveau. Wij willen in de loop van 2019 een heroverweging te maken in onze cursusaanbod, hiervoor
is een commissie samengesteld, die hiermee aan de slag zal gaan.
Voor de Oud-Limburgse Schuttersfederatie hanteren wij de beleidsregels, die zijn vastgesteld in de
schutterijregeling en houden we rekening met de eigen (financiële) inbreng van 65-35%, waarbij de eigen
gemaakte vrijwilligersuren mede worden gezien als de eigen inbreng.

Cursusaanbod
In het voorgaand schrijven hebben we de cursussen beschreven en we gaan nu concreet in op de bekostiging.
Cursussen

Eigen inleg

Kosten cursus

Aantal personen Eigen bekostiging

Basiscursus buksmeesters
Praktijkcursus buksmeesters
Commandantencursus nieuwe ex.
Commandantencursus oude ex.
Commandantencursus Gildeex.
Jurycursus

€ 145,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

€ 7.000,00
€ 1.800,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 5.000,00

30 personen
40 personen
25 personen
25 personen
5 personen
50 personen

62,2%
100,0%
62,5%
62,5%
50,0%
50,0%

Nog te ontwikkelen (dus richtlijnen):
EHBO-Cursussen
Jeugdwerking
Tamboermaître cursussen
Verenigingsbestuurders
Vendelcursussen
Muziekcommissie

€
€
€
€
€
€ 1.000,00

€ 2.000,00
€ 4.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00

Innovatieve arrangementen
Bij de Oud-Limburgse Schuttersfederatie is de vraag binnengekomen om de mogelijkheden te bekijken van een voorziening
voor:










Het raadplegen van jubilarisoverzichten en historie van lidmaatschappen.
Het aanvragen van onderscheidingen.
Het inschrijven voor cursussen.
Een koppeling naar een payment serviceprovider om de betalingen voor onder andere cursussen en
onderscheidingen te automatiseren.
Het toevoegen van een nieuw type organisatie, zoals bijvoorbeeld de juryledenadministratie. Op die manier
kunnen aanverwante gegevens opgenomen worden in het geheel.
Tags om leden te kunnen groeperen, onderverdelen en bereiken.
Het inrichten van een beheertool voor het dashboard, zodat nieuwsberichten en downloads eenvoudig kunnen
worden verspreid.
Een importfunctie voor de leden.
Allerhande aanpassingen ter verbetering van de huidige interface en het inschrijven voor (bonds)schuttersfeesten.

Deze voorziening is mogelijk op basis van de bouw van een nieuwe template, echter blijkt nu ook de mogelijkheid om deze
uitbreiding onder te brengen binnen de ledenadministratie. Je zou het dus kunnen interpreteren als een uitbouw van de
ledenadministratie, waardoor deze niet subsidiabel zouden zijn. Als wij zouden kiezen voor de aanmaak van een nieuw
softwarepakket, zou deze wel vallen onder de innovatieve arrangementen. Wij kennen hierin onze verantwoordelijkheid en
willen geen onnodige uitgaven doen en het geheel op dit gebied implementeren.
Vanuit de circulaire ´Wapens en Munitie´ worden er voorwaarden gesteld hoe buksmeesters moeten omgaan met het
onderhoud, beheer en omgang met de schuttersbuks, echter speelt de veiligheid voor toeschouwers hier ook mee. Vanuit
de veiligheidsvoorschriften worden ´kamervlaggen´ voorgesteld, waardoor in de (schiet)kamer een vlaggetje geplaatst
wordt, zodat het voor iedereen duidelijk is, dat de wedstrijdbuks niet geladen en dus veilig is. Het federatiebestuur wil
overgaan tot het aanschaffen van een aantal kamervlaggetjes, zodat de veiligheid vergroot kan worden. De
investeringskosten zijn vastgesteld op € 3.000,00, waarvan 50% door de schutterijen zelfstandig wordt betaald.

Jeugdontwikkelingen
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en vanaf 2016 heeft de Oud-Limburgse Schuttersfederatiegevormd met louter
jeugdleden met als doelstellingen:





Behoud en uitbreiden van ons cultureel erfgoed, door jongeren continue het schutters- en gildewezen te ruiken
en ervan te laten proeven.
Het verbeteren van de vaardigheden van de jeugdleden op het gebied van besturen en organiseren.
Het ontwikkelen van potentiële nieuwe bestuurders, zowel in als buiten de federatie.
De jeugd de kans te bieden om de animo om ons cultureel erfgoed uit te beelden, te versterken, te bewaren en
over te dragen mogelijk te maken.

Het speerpunt hierin is vooral om de jeugd hiervoor zichzelf te profileren en zij zelf dit te laten organiseren. Vanuit een
positie achter de bestuurstafel is dit niet mogelijk en moet de jeugd werken aan de jeugd om succes te behalen. Het
jeugdwerk is niet in beton gegoten en in het kader van iedereen telt mee en iedereen doet mee, zal de opzet van de
jeugdontwikkelingen continue in ontwikkeling zijn. Graag willen wij met jullie continue in gesprek zijn om dit jeugdbeleid te
presenteren, te stimuleren, maar ook zeker te evalueren.
De concrete zaken, die op dit moment lopen zijn:





De ontwikkeling van een schietwedstrijd voor kinderen op het Oud-Limburgs Schuttersfeest.
De realisatie van de schuttersacademie, een project wat gepaard moet gaan met een provinciale
wervingscampagne om de jeugd te betrekken bij het schutters- en gildewezen.
Organisatie van ontmoetings- en wervingsbijeenkomsten voor jeugdleden binnen de schutterijen.
Ondersteuning bij de organisatie van bijvoorbeeld een grote Limburgse muziekdag in het Limburgs Schutterij
Museum, met als het gezamenlijke doel meer exposure, kennis van de muziek binnen het schutters- en
gildewezen.

Samenwerkingsverbanden
De Oud-Limburgse Schuttersfederatie werkt intensief samen met andere organisaties, zoals het Huis van de Kunsten
Limburg, de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, de EGS (Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden),
echter kent maar één partij die subsidieert en dat is de provincie Nederlands-Limburg.
In uw reactie verwijst u om cursussen wellicht te laten verlopen via het huis van de Kunsten Limburg. Deze samenwerking
wordt ingezet op het gebied van workshops, zoals deze door het Huis van de Kunsten worden gegeven, zoals
ledenwervingen. Echter op andere gebieden, zoals verenigingsbestuurders, vaardigheidscursussen is sprake van maatwerk
en worden er specifieke zaken besproken rondom het schutters- en gildewezen. Deze specifieke kennis is niet voor handen
bij het huis van de Kunsten.
Samenwerkingen op het gebied van DOOR verlopen gezamenlijk via het Huis voor de Kunsten en in het kader van GRIND
worden gesprekken gevoerd om te komen tot een samenwerking, echter blijft de visie van de Oud-Limburgse
Schuttersfederatie dat wij niet praten over een éénheidsworst en het aanbieden van maatwerk cruciaal is om het
voortbestaan van het schutters- en gildewezen te waarborgen. Je zet nu eenmaal géén leraar voor een exercitiepeleton en
laat iedereen doen, waar zijn of haar vaardigheden bestaan en op dat gebied eggen we ‘Ja’ tegen
samenwerkingsverbanden, echter met behoud van de kwaliteit en met oog voor de toekomst van het schutters- en
gildewezen, waarin de kerngedachten van het schutters- en gildewezen tot uiting komen:

Trouw, dienstbaarheid en broederschap
Om onze aanvraag af te sluiten, citeren wij vanuit het beleidskader immaterieel erfgoed;
Erfgoed verbindt verleden, heden en toekomst. Het omvat alles wat vorige generaties ons hebben nagelaten en wat de
huidige generatie wil overdragen aan volgende generaties: rituelen, gebruiken, taal, literatuur en ontelbare andere
uitingen. Ze bevatten iets waardevols wat alle Limburgers bindt. Het draagt bij aan onze gezamenlijke identiteit, ons
Limburggevoel, voor velen zelfs liefde voor Limburg.
Het gaat daarbij niet alleen om de tradities, opgravingen en monumenten zelf, maar zeker ook om de verhalen daarachter.
Verhalen die uitgebeeld, nagespeeld, verteld of beleefd kunnen worden. Verhalen die ons leren waar we vandaan komen,
ons helpen het heden beter te begrijpen en ons inspireren voor de toekomst. Er zijn nog vele verhalen die bijna letterlijk op
de plank liggen en een podium verdienen.
De Provincie Limburg ziet het als gezamenlijke uitdaging met alle vrijwilligers en professionals in de erfgoedwereld om die
verhalen tot leven te brengen, levend te houden en te verlevendigen. Naast deze intrinsieke waarde van erfgoed ziet de
Provincie ook kansen voor erfgoed als middel. Het Coalitieakkoord 2015 – 2019 noemde al een aantal mogelijke
verbindingen met toerisme, recreatie, natuur en cultuur. Zo kan levendig erfgoed Limburg aantrekkelijker maken als
toeristisch-recreatieve bestemming. Verder laten we ons inspireren door ideeën vanuit het veld over onder meer
streektaal, mijngeschiedenis en volkscultuur.
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Beleid en strategie
De hoofdtaken van de Oud Limburgse Schuttersfederatie Federatie zijn:



Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten schutterijen en
schuttersbonden in Nederlands- en Belgisch-Limburg.
Het erop toezien dat het reglement voor het Oud Limburgs Schuttersfeest door de organiserende
schutterij juist wordt toegepast.

Om deze twee hoofdtaken te kunnen uitvoeren, beschikt de O.L.S.-Federatie over twee secretarissen; één
voor het Oud Limburgs Schuttersfeest en één voor de Oud Limburgse Schuttersfederatie als organisatie.
Verder beschikt de Oud Limburgse Schuttersfederatie over een Schietcommissie. Deze commissie ziet toe op
de strikte naleving van de regels tijdens het schieten op het Oud Limburgs Schuttersfeest.
Jaarlijks wordt het Oud Limburgs Schuttersfeest georganiseerd door de schutterij, die het jaar ervoor het feest
wist te winnen. Dit schuttersfeest wordt georganiseerd en daarbij treffen de 10.000 leden van de schutterijen
zich voor een geüniformeerde historische optocht, mars-, vendel-, muziek-, propmotie- en schietwedstrijden.
Door het jaar heel wordt er binnen de 10 aangesloten schuttersbonden ook (bonds) schuttersfeesten
georganiseerd met als doel om de tradities van het schutters- en gildewezen levend te houden en een goede
toekomst te bieden.

Bestuurssamenstelling
Het federatiebestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie bestaat uit 17 personen, waarvan vijf personen
het dagelijks federatiebestuur vormen.
Dagelijks federatiebestuur
Federatiepresident
Vice-Federatiepresident
Federatiesecretaris
Federatiesecretaris OLS-Feest
Federatiepenningmeester

De heer Ger Koopmans
De heer Hubert Brouns
De heer Bernie van Lierop
De heer Thijs Aengevaeren
De heer Peter Berben

Federatieafgevaardigden
Schuttersbond Juliana
Midden-Limburgse schuttersbond

De heer Ger Heldens
De heer John van der Beek

Schuttersbond Eendracht maakt Macht
De heer Theo Looijmans
Schuttersbond Born-Echt e.o.
De heer Theo Hoorens
Schuttersbond Sint Gerardus
De heer Jos van Cleef
Zuid-Limburgse schuttersbond
De heer Pieter Scholtes
Schuttersbond Berg en Dal
De heer Martin Roodink
Schuttersbond De Maasvellei
De heer Roger Weetjens*
Schuttersbond Maas en Kempen
De heer Ivo Geebelen*
Lommelse schuttersgilden
De heer Maarten Dirikx*
Stichting SAS
Mevrouw Ria Oomen-Ruijten
Stichting SAS
De heer Luc Wolters
Organisaties gekenmerkt met een * zijn Belgische schuttersbonden.
Bevoegdheden
Financiën









Een penningmeester heeft een beslissingsbevoegdheid voor bedragen tot € 1.000,00.
Het dagelijks federatiebestuur heeft een beslissingsbevoegdheid voor bedragen tot € 2.000,00.
Het federatiebestuur heeft een beslissingsbevoegdheid voor bedragen tot € 5.000,00.
Per kwartaal financieel verslag uitbrengen in de bestuursvergadering.
Declaraties per kwartaal opsturen, eerste kwartaal voor 15 april, tweede voor 15 juli, derde voor 15
oktober en de laatste voor 15 december .
Jaarlijks wordt op de jaarvergadering het financieel jaarverslag van het jaar ervoor besproken, gekeurd
en gecontroleerd door de kascontrolecommissie en wordt het bestuur dechargé verleend over het
gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar. De algemene ledenvergadering neemt dit besluit.
Jaarlijks wordt op de najaarsvergadering de begroting voor het komend jaar besproken en
(goed)gekeurd door de algemene vergadering.

