Schutterij St. Catharina Stramproy

JEUGD VIP ARRANGEMENT 2016
Op het schuttersfeest van 22 mei aanstaande wordt speciale aandacht besteed aan de jeugd in Stramproy. Dit
gebeurt in de vorm van een VIP-arrangement wat we aanbieden aan deze doelgroep. In dit document vindt u
de aanpak van het arrangement door Sint Catharina Stramproy.
Dit plan is geschreven na contact met de schutterij Sint Gertrudis Amstenrade en Sint Joris Wessem. Zij hebben
in het verleden ook Jeugdige VIP’s mogen ontvangen op hun bondsfeest. In dit plan zijn de onderdelen van
beide schutterijen gebruikt die het beste bij het Bondsfeest in 2016 te Stramproy paste.
Dit plan heeft als hoofddoel de deelnemende VIP’s kennis te laten maken met de schutterscultuur.
Ledenwerving is slechts een bijzaak.

Mark Aengevaeren
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1. INLEIDING
De kinderen van groep 4 van basisschool de Firtel en de Duizendpoot worden uitgenodigd voor een VIP-dag op
ons bondsschuttersfeest. In het VIP-arrangement betreft:
•

Knutsel en schietmiddag

Op woensdag middag een bijeenkomst waar een eigen vaandel wordt gemaakt en wordt geschoten met de
luchtbuks.
•

Genodigde bij het bondsschuttersfeest

Uitleg over het schutterswezen, kennismaking met het schieten en de overige wedstrijden.
Bij beide dagen worden de gasten voorzien van voldoende spijs en drank. Er moet alles aan gedaan worden om
hun het ‘’VIP’’ gevoel te geven.
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2. KNUTSELMIDDAG
De knutsel- en schietmiddag vindt plaats in het Sjöttersheim. De kinderen mogen hier op een wit laken een
ontwerp voor een vaandel maken. Het laken wordt aan een stok vastgemaakt en de stokken komen in een
standaard te staan. Deze standaard staat op ons bondsschuttersfeest in de tent. De kinderen hebben twee uur
de tijd om een ontwerp op het witte laken te maken. Het laatste uur gaan ze schieten met het
luchtdrukgeweer. Als de knutsel- en schietmiddag is afgelopen, krijgen de kinderen een snoepzakje.

3. BONDSFEEST
Op het bondsfeest zullen de kinderen om 12.45 uur als VIP ontvangen worden op het feestterrein met ranja en
cake. Ze krijgen een button waaraan te herkennen is dat ze VIP gast zijn. Vervolgens lopen de kinderen onder
begeleiding mee naar de opening. Na de opening verplaatst het tafereel zich naar het defilé. De VIP-gasten
krijgen hier een juryrapport waarop ze de schutterijen punten kunnen geven. Als de optocht voorbijgetrokken
is, keren we terug naar het feestterrein.
Aangekomen op het feestterrein wordt de groep met kinderen in twee groepen verdeeld. Groep 1 krijgt een
rondleiding over het feestterrein en gaat aansluitend schieten met het luchtdrukgeweer. Groep 2 begint met
schieten met het luchtdrukgeweer en krijgt aansluitend een rondleiding over het feestterrein. Ter afsluiting
gaan we gezamenlijk friet met een snack eten in de tent aan hun eigen VIP-tafel. Als ze naar huis gaan nemen
ze hun zelfgemaakte vaandel en schietkaart mee. Het verdelen van de groepen is enkel nodig bij voldoende
opgaves.

3.1 ONTVANGST
Het ontvangen zal gebeuren op een duidelijke plaats die voor zowel de gasten als organisatie goed herkenbaar
is. Hier is ranja en (cup)cake aanwezig.
Als iedereen aanwezig is worden de kinderen verwelkomd. Halverwege de opening zullen we naar de podium
wagen gaan vanwege de lange duur van de toespraken. We verzamelen dan naast de podiumwagen om ons
vervolgens met de andere genodigden naar het defilé te verplaatsen.

3.2 OPTOCHT
Bij het vertrekken van de optocht worden de kinderen begeleid door de fanfare naar het defilé. Eenmaal daar
aangekomen zullen de VIP gasten de juryrapporten ontvangen en de optocht naar hun beleving jureren. De
onderdelen die ze beoordelen zijn:
•
•
•
•
•
•

Beste bordjesdrager;
Beste muziek;
Beste vaandeldrager;
Mooiste koning(spaar);
Mooiste uniformen;
Beste houding.

De bordjesdragers ontvangen een herinneringsmedaille op de nummers 1,2 en 3 na. Op hun medaille staat ook
de prijs. De overige punten worden bij elkaar geteld en de schutterij met de meeste totaalpunten wint de
beker ‘’beste schutterij volgens de kinderjury’’
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3.3 RONDLEIDING
De kinderen worden rondgeleid over het feestterrein. Ze krijgen bij elk onderdeel uitleg en zien hoe het in zijn
werk gaat.
Onderdelen zijn: schieten, uittreden muziekkorps, uittreden exercitie, uittreden solisten indien aanwezig,
uittreden koningsparen en marketentsters, vendelen.
Belangrijk hierbij is dat de VIP-gasten moeten gezien worden als potentiele nieuwe leden. Ze moeten zich op
hun gemak voelen en het schuttersfeest ervaren als een vrijetijdsbesteding. Oudere jeugd begeleid jonge
jeugd. Let wel op! Deze dag heeft niet als hoofddoel ledenwerving maar is bedoeld om kinderen kennis te laten
maken met de schutterscultuur.

3.4 SCHIETEN
Bij het onderdeel schieten wordt gebruik gemaakt van een luchtbuks. Er zal geschoten worden onder leiding
van een deskundige buksmeester. Deze persoon zal de veiligheid bewaren. Ook zal deze de kinderen moeten
kunnen instrueren.
De kinderen gaan schieten op verschillende maten punten en op een schietkaart. De schietkaart nemen ze mee
naar huis. Naargelang de tijd kan er ook gekozen worden om te schieten op een houten vogel.

3.5 VOORLOPIGE TIJDSINDELING
De dag duurt van 12.30 tot 17.30.
•
•
•
•
•
•
•
•

12.30 uur
12.45 uur
13.00 uur
14.30 uur
15.45 uur
16.30 uur
17.00 uur
17.30 uur

Aanwezig bij VIP plaats.
Ontvangen VIP-gasten
Start opening en optocht
Aanvang terreinwedstrijden: Rondleiding feestterrein
Schieten met luchtdrukgeweer
Prijsuitreiking ‘’beste schutterij’’
Eten
Einde

3.6 KLEDING
Het is belangrijk dat de begeleiders en de VIP gasten die dag herkenbaar zijn. Dit kan door middel van een
rozet/button of uniforme kleding. De voorkeur gaat uit naar beide. Denk hierbij aan het werknemers shirt of de
polo van de schutterij met een rozet.

4. BENODIGDHEDEN BONDSFEEST
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ranja;
Cake;
Snoepjes;
VIP-buttons;
Vaandels gemaakt door VIP-gasten;
3 vrijwilligers rondleiding;
2 vrijwilligers schieten;
Luchtdrukgeweer;
Kogels;
Schietkast met verschillende maten punten;
Standaard voor luchtdrukgeweer;
Schietkaarten;
Standaard voor vaandels.
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5. BENODIGDHEDEN KNUTSELMIDDAG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plastic zakjes;
Snoep;
Ranja;
Witte lakens (10x 1x1 meter);
Stokken (10x 1,5 meter);
Verf;
Kwasten;
Textiel stiften;
Nietpistool;
Schaar;
Luchtdrukgeweer;
Kogels;
Schietkast met verschillende maten punten;
Standaard voor luchtdrukgeweer;
Schietkaarten.

6. KOSTEN
De kosten van de beide dagen zijn als volgt:

Knutselmiddag
snoep
drinken
witte lakens (10x1m2)
stokken (10x1,5m)
verf
kwasten
textielstiften
subtotaal
incl. onvoorzien

TOTAAL

Bondsfeest
prijs (€)
10
3
15
9,75
20
10
15
82,75
91,025

prijs (€)
ranja
cake
snoep van catering
friet + snack
buttons (pin + lint)
medaille bordjesdrager
plaatje op beker
subtotaal
incl. onvoorzien

223,685
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6
10
5
15
30
49,6
5
120,6
132,66

7. NAZORG
Het is verstandig om het contact met de kinderen en ouders te behouden. Dit kan door iedereen uit te nodigen
bij een oefenavond, repetitie of een vervolgactiviteit op maat. Denk eraan om het niet direct over
verplichtingen te hebben maar om mogelijkheden te zien hoe een eventueel lidmaatschap kan worden
ingevuld.
Let ook op met het gebruik van e-mailadressen en telefoonnummers. Het kan voorkomen dat ouders liever niet
meer benaderd willen worden. Respecteer dan dit besluit.
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