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Notulen najaarsvergadering Oud Limburgse Schuttersfederatie 

 
Datum  Zaterdag 8 oktober 2022 
Plaats  Baexheimerhof, Kerkstraat 1a, 6095 BD  BAEXEM 
Aanvang 14:00 uur 
 
1. Opening van de vergadering door de Federatiepresident, mevrouw Anoesjka Koopmans; 
 
De Federatiepresident Anoesjka Koopmans opent deze vergadering en heet allen bijzonder welkom in deze 
vergadering; Een bijzonder woord van welkom richting de (ere)federatiebestuursleden, jury- en 
commissieleden, maar in het bijzonder een woord van welkom richting de schuttersvrienden en -vriendinnen in 
grote getale aanwezig. 
 
2. Notulen van de jaarvergadering d.d. vrijdag 11 maart 2022 

 

De notulen van de algemene jaarvergadering van vrijdag 11 maart 2022 worden inhoudelijk en tekstueel aan de 
orde gesteld en met een kleine taalcorrectie goedgekeurd door de algemene vergadering. 
 
Bij de agendering zijn de notulen van zaterdag 9 juli 2022 niet geagendeerd, deze  worden voor de 
eerstvolgende vergadering geagendeerd. 
 
3. Binnengekomen post en mededelingen; 
 
Er zijn geen bijzondere poststukken te vermelden, de mededelingen worden door de federatiesecretaris, Bernie 
van Lierop, doorgenomen en deze kunt u terugvinden in de presentatie, te downloaden via 
www.olsfederatie.com. 
 
4. Mededelingen vanuit het federatiebestuur; 
 
A) De benoeming van Ger Koopmans tot erefederatiepresident; 
 
Ger Koopmans heeft op een geweldige manier de afgelopen 9 jaar de federatie geleidt. Hij heeft veel kunnen 
bereiken, deuren geopend, de federatie financieel gezond gemaakt en Ger was een schuttersvriend van ons 
allen. Het federatiebestuur heeft dan ook unaniem besloten om Ger Koopmans voor te dragen tot benoeming 
tot erefederatiepresident en dit besluit moet worden bekrachtigd door de algemene ledenvergadering, die met 
een groot applaus hiermee akkoord gaat. 
 
B) Functieprofiel vice-federatiepresident; 
 
Hubert Brouns geeft een toelichting over het functieprofiel voor de vice-federatiepresident, die u allen thuis 
gestuurd heeft gekregen. Hierover zijn geen vragen of opmerkingen en hopen we vóór 31 december 2022 vele 
kandidaturen te mogen ontvangen. 
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C) De inwerkperiode van Anoesjka Koopmans; 
 
Vanaf zondag 10 juli 2022 is Anoesjka Koopmans onze nieuwe federatiepresident en zij geeft een presentatie 
welke activiteiten er al zijn ondernomen. Waar Ger Koopmans sprak over een besteding van 2 dagen in de 
week, blijkt in de praktijk dat dit toch wel wat meer tijd vergt. Vele positieve reacties heeft ze mogen ontvangen 
en bijzonder veel mensen mogen leren kennen. In de komende tijd worden veel commissies bezocht en ligt de 
focus om intern de structuur in kaart te brengen en vanuit daar naar de toekomst te gaan kijken. Ook het 
federatiebestuur gaat met elkaar in gesprek hoe samen de toekomstvisie vorm gaat krijgen en hiervoor gaat het 
federatiebestuur op zaterdag 10 december 2022 een dag met elkaar het gesprek aan. Heeft u nog ideeën of 
tips, lever deze dan schriftelijk aan via de federatiesecretaris. 
 
5. Nabeschouwing Oud Limburgs Schuttersfeest 2022 bij de schutterij Sint Willibrordus Meijel; 
 
Mark Stemkens en Anoesjka Koopmans neemt de vergadering  mee rondom de OLS-dagen aan de hand van een 
presentatie, deze presentatie is te downloaden via www.olsfederatie.com. 
 
6. Voorbeschouwing Oud Limburgs Schuttersfeest 2023 bij de Schutterij  Sint Martinus Born; 
 
Ad Wagemans en Cliff Verjans vertellen namens het Oud Limburgs Schuttersfeest in Born de gang van zaken 
rondom deze organisatie. De organisatie is volop bezig, de werkgroepen zijn nagenoeg ingevuld en aan de hand 
van situatietekeningen wordt een nadere toelichting gegeven en kunnen de volgende zaken worden 
weergegeven: 
 

• De optochtroute zal 2.000 meter bedragen met de mogelijkheid om een gedeelte te laten vervallen in 
het geval van verminderde weersomstandigheden; 

• De optocht voor het Kinjer-Oud Limburgs Schuttersfeest bedraagt 1.000 meter; 

• De afstand tussen de parkeerweide van de materiaalwagens en het opstelterrein is circa 400 meter; 

• Zaterdag 15 oktober 2022 om 19:00 uur is de receptie in Born en iedereen is van harte welkom; 
 
7. Financiële zaken; 
 
Peter Berben heeft de begroting 2023 samengesteld en deze is ook aan alle schutterijen toegestuurd. De 
vergadering gaat zonder op-of aanmerkingen akkoord met de aangeboden begroting. 
 
8. Presentaties; 
 
A) De toekomstvisie 2025 
 
Tijdens de vorige vergadering Marc Breugelmans de toekomstvisie 2025 gepresenteerd, door omstandigheden 
moest dit toen sneller verlopen en daarom acht het federatiebestuur het nodig om tijdens deze 
ledenvergadering deze toekomstvisie nogmaals te bespreken. Allereerst kijkt Marc Breugelmans terug  op deze 
presentatie en natuurlijk rijst de vraag: ‘Wie heeft de toekomstvisie gelezen en nog belangrijker wie heeft er 
acte ondernomen’ en uit deze vraag komt naar voren dat er nog weinig initiatieven zijn ontplooid of er met de  
eigen leden gesproken is over deze toekomstvisie en dit is cruciaal. De aandachtspunten,. die ook meegegeven 
zij aan de Oud Limburgse Schuttersfederatie zijn gedeeltelijk opgepakt en zullen ook in de komende periode 
onderdeel van gesprek zijn. Marc Breugelmans neemt de aanwezige leden middels een aantal vragen (Via 
Menti-meter) mee rondom de huidige stand van zaken. Deze rapportage wordt aan de notulen toegevoegd en 
is te downloaden via www.olsfederatie.com. 
 
B) Jeugdcommissie; 
 
Rianne Thomassen en Django Goffin geven een presentatie over de jeugdcommissie rondom de ondernomen 
activiteiten en het vizier naar de toekomst gericht en ook aan de schutterijen/schuttersbonden wordt huiswerk 
meegegeven om nieuwe jeugdleden te werven. De presentatie kunt u downloaden via www.olsfederatie.com. 
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9.  Wat er verder ter tafel komt; 
 
A) De subsidieregeling schutterijen / workshop; 
 
Bernie van Lierop geeft een uitleg over de subsidieregeling schutterijen, zoals deze is vastgesteld door de 
provincie Nederlands-Limburg voor de periode 2023-2024. Deze subsidieregeling stelt een bedrag van € 
85.000,00 (per jaar) beschikbaar voor vernieuwende en innovatieve projecten binnen de schutterswereld. De 
federatie kan aanvragen indienen tot € 20.000,00 en de overige gelden kunnen ingezet worden voor aanvragen 
vanuit schutterijen/schuttersbonden. Deze regeling is ook te downloaden via www.olsfederatie.com. Nu 
begrijpt het federatiebestuur dat het voor veel schutterijen moeilijker is om aanvragen in te dienen en daarom 
gaat het penvoerder-schap georganiseerd worden door Marc Breugelmans.  
 
Op 10 november 2022 wordt er door de provincie Limburg en de Oud Limburgse schuttersfederatie een 
informatiesessie georganiseerd. Nu voor de aanvragen van 2022 en in het voorjaar van 2023 voor de aanvragen 
van 2023 en is de federatie op zoek naar 15 schutterijen/bonden, die een aanvraag op basis van deze 
voorwaarden willen indienen, deze verenigingen kunnen zich aanmelden tot 1 november bij de 
federatiesecretaris, echter geldt dat de eerste 15 schutterijen(bonden), die reageren worden uitgenodigd en de 
overige worden op de wachtlijst voor 2023 geplaatst. 
 
B) De EGS / Europees Schutterstreffen in Mondsee (2024); 
 
Bernie van Lierop geeft een presentatie over de EGS (De federatie van Europeses schuttersgezelschappen in 
Europa. Deze presentatie kunt u terugvinden op de website www.olsfederatie.com. 
 
C) Dag van de Limburgse schutterijmuziek; 
 
Paul Roberts geeft hierover een toelichting en helaas moeten wij voor zondag 6 november 2022 constateren da 
een fysieke muziekdag in het Limburgs Schutterijmuseum niet mogelijk is en zal er een digitale dag van de 
schutterijmuziek worden georganiseerd. Men is op zoek naar muzikanten en vraagt verenigingen om ook na te 
denken of zij bereid zijn om in 2023 een actieve bijdrage te leveren aan de dag van de schutterijmuziek. Meer 
informatie is te verkrijgen via muziekcommissie@olsfederatie.com. 
 
10. Presentielijst; 
 
Aanwezig          76  schutterijen 
Afgemeld          44 schutterijen 
Afwezig zonder kennisgeving        34  schutterijen 
 
De presentielijst is te downloaden via www.olsfederatie.com.  
 
11. Rondvraag; 
 
Django Goffin (Sint Michaël Doenrade) haalt we zitten in een vergrijzende samenleving en de optochten vaak te 
lang zijn en zij stellen voor om de optocht te maximaliseren op 1.500 meter. Het federatiebestuur neemt dit 
mee om te bespreken. 
 
Henk Maessen (Sint Lambertus Helden): Op zondag 6 november 2022 organiseert het Koninklijke Schuttersgilde 
Sint Lambertus Helden het marketentsterstreffen, de aanmeldingen lopen nog niet geheel voorspoedig, dus 
roep uw marketentsters op om zich nog aan te melden voor dit treffen. 
 
Peter-Paul Ketelings (Sint Antonius en Sint Petrus Baarlo): Bij de Rabobank is er een mogelijkheid om subsidie te 
verkrijgen voor de verduurzaming van de accommodatie.   
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Wiel Derikx (Sint Sebastianus Neer); Het afgelopen jaar heeft hij gemerkt dat er in de gemeente Leudal op één 
zondag diverse bondsschuttersfeesten zijn en dit heeft geen positief effect op de bezoekersaantallen. Hij roept 
de bondsvoorzitters van deze schuttersbonden op om met elkaar het gesprek te voeren over de 
schutterskalender en rekening te houden met de spreiding van de bondsschuttersfeesten. 
 
12. Sluiting: 
 
Voordat de vergadering wordt gesloten wordt eerst het Limburgs volkslied door ons allen gezongen en daarna 
dankt de federatiepresident, Anoesjka Koopmans allen voor de komst en inbreng in deze vergadering en 
welthuis. 
 
 
 
Federatiepresident Anoesjka Koopmans     Federatiesecretaris Bernie van Lierop 
 
 
 
 
 


