25 JAAR GELEDEN

OLS VOOR KELPEN-OLER
DEEL 4: ORGANSATIE STRUCTUUR
27 augustus 1991: Het OLS-Federatiebestuur keurt de beoogde optochtroute, het
feestterrein en de parkeerplaatsen en is vol lof. Er is keihard gewerkt door de schutterij. Ook
heeft ze zich omringd door enthousiaste vrijwilligers die deel gaan uitmaken van de
verschillende werkgroepen/secties en is de Stuurgroep bijna compleet.
Deze vergadert op 29 augustus voor het eerst o.l.v. haar voorzitter, de burgemeester van de
in 1990 gefuseerde gemeente Heythuysen (met Grathem en Baexem) mevr. Irene Maks-van
Veen, in de raadszaal van het gemeentehuis. Deze STUURGROEP bestaat uit de voorzitters
van de secties, aangevuld met enkele kwaliteitszetels, 2 leden van de schutterij en 3
adviserende leden van de OLS-federatie. Vice-voorzitter is Chris Corsten(Kelpen-Oler), vz.
schutterij. Secretaris is oud-gemeentesecretaris Jan Reijnders(Grathem), vz. van de sectie
Administratie. Penningmeester
is wethouder Wiel van
Heugten(Baexem), vz. van de
sectie Financiën.
Stuurgroep-leden zijn verder:
Frits Geraets(vz. Culturele
Werkgemeenschap Kelpen-Oler)
vz. sectie Personeel, Ger
Hermans(vz. Heythuysen
Promotion, Baexem) vz. sectie
PR, Frits Jeurninck (secr.
schutterij Kelpen-Oler) vz. sectie Terreinen en Techniek, wethouder Albert van de Kop
(Heythuysen) vz. sectie Overheid, Sjra Verbong(Haelen) adjudant Rijkspolitie, Tim Schmitz
(directeur Basisschool Kelpen-Oler) Public Relations, Jac Vranken (Kelpen-Oler) namens
schutterij St.Petrus en Joop Luycks(oud-administrateur Kreato Thorn) notulist. Namens de
OLS-Federatie nemen regelmatig de heren Bair van Hoef(Weert) voorzitter bond
EMM/Weert, Jan Kessels(Stramproy) secretaris OLS-feesten en Mom Vranken
(Maasmechelen) voorzitter schietcommissie, aan de vergaderingen deel.
De eerste genotuleerde vergadering van de stuurgroep is op 29 augustus. Daar wordt de
Stuurgroep bijgepraat over de ervaringen van OLS Brunssum en worden datumafspraken
gemaakt. Het organisatiemodel van Stramproy 1986 wordt voorlopig als leidraad genomen.
De akte van de Stichting OLS 1992 Kelpen-Oler passeert middels notaris Smits op 18
november 1991 ten gemeentehuize. (foto)
De inzet van het gemeentelijk apparaat onder aanvoering van Stuurgroep-voorzitter
burgemeester mevrouw Maks-van Veen wordt als weldadig ervaren. Kelpen-Oler wil vooral
een vriendelijke, hulpvaardige en dienstbare organisator van het OLS 1992 worden.
Ons doel: Dit OLS 1992 is vriendelijk, hulpvaardig en dienstbaar.
Bron: Feestgids OLS 1992.
Door: Tim Schmitz (op persoonlijke titel) Hierna: deel 5 SECTIE PERSONEEL AAN DE SLAG.

