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Notulen algemene ledenvergadering 
 
Datum  Zaterdag 9 juli 2022 
Locatie  Feesttent Oud Limburgs Schuttersfeest te Meijel 
Aanvang 10:00 uur 
 
 
1. Presentielijst 
 
Aanwezig          68 schutterijen 
Stemgerechtigde federatiebestuursleden      08 personen 
Afgemeld          25 schutterijen 
Afwezig zonder kennisgeving        61 schutterijen 
 
2. Opening van de ledenvergadering 
 
De federatiepresident, Ger Koopmans heet allen van harte welkom bij deze ledenvergadering op een 
bijzondere positie en vandaag stemmen we over de voordracht van de nieuwe federatiepresident en daarvoor 
geeft hij het woord over aan de vicepresident Hubert Brouns. 
 
3. Voordracht en voorstellen van de federatiepresident 
 
De vice-federatiepresident Hubert Brouns geeft een toelichting over de gevolgde procedure. Nadat in de 
ledenvergadering in maar het functieprofiel is beschikbaar gesteld, is er voor het eerst in de geschiedenis 
sprake van een democratisch proces en heeft de selectiecommissie, bestaande uit Luc Wolters (Secretaris), Jos 
van Cleef, Peter Berben, Django Goffin, Jos van Cleef, Ivo Geebelen, Thijs Aengevaeren en Hubert Brouns 
(voorzitter) de selectiegesprekken gevoerd en heeft dit vanuit de commissie geleidt tot een unanieme 
voordracht om Anoesjka Koopmans voor te dragen aan het federatiebestuur. Hubert Brouns geeft een 
uiteenzetting over de kwaliteiten van Anoesjka Koopmans.  
 
Het federatiebestuur heeft deze voordracht besproken en dit heeft geleidt dat het federatiebestuur unaniem 
Anoesjka Koopmans nu aan de ledenvergadering voordraagt als nieuwe federatiepresident en het woord is 
aan de vergadering. 
 
4. Stemming voordracht vanuit de R.K. Zuid-Limburgse schuttersbond 
 
De heer Pieter Scholte heeft te kennen gegeven zijn functie als federatiebestuurslid vanuit de R.K. Zuid-
Limburgse schuttersbond te willen beëindigen en het bondsbestuur heeft daarna, middels een bindende 
voordracht besloten om Jack Duckers voor te dragen als federatiebestuurslid als afgevaardigde van de R.K. 
Zuid-Limburgse schuttersbond en ook deze stemming wordt nu aan de leden voorgelegd. 
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5. Stemming 
 
De stemcommissie wordt gevormd door Martin Roodink, Dorus Alofs, Jos van Cleef en Paul Roberts. In totaal 
worden 75 stembriefjes ingenomen, die allemaal geldig waren en de uitslag is als volgt: 
 
Anoesjka Koopmans   72 stemmen voor 3 stemmen tegen 
Jack Duckers    73 stemmen voor 1 stem tegen  1 Stem blanco 
 
Met deze uitslag kunnen wij vaststellen dat Anoesjka Koopmans met een overtuigende meerderheid wordt 
gekozen tot federatiepresident en Jack Duckers tot federatiebestuurslid, beiden proficiat met dit resultaat en 
beide kandidaten aanvaarden deze uitslag. 
 
6. Wat er verder ter tafel komt 
 
Ger Koopmans heeft in de jaarvergadering gesproken over de financiële bijdrage van € 10.000,00 vanuit de 
Oud Limburgse Schuttersfederatie naar de Stichting Oud Limburgs Schuttersfeest 2020 Meijel, hierover 
ontstond nog wat onduidelijkheden en stelt Ger Koopmans nogmaals voor om een financiële bijdrage van € 
10.000,00 komende maandag (11 juli 2022) door de penningmeester te laten overmaken naar de Stichting Oud 
Limburgs Schuttersfeest 2022, waarmee de ledenvergadering met een groot applaus akkoord gaat. 
 
7. Sluiting 
 
De federatiepresident, Ger Koopmans, dankt alle aanwezige voor de positieve inbreng en besluitvorming en nu 
gaan we samen genieten van de finale-kavelzaterdag van het Oud Limburgs Schuttersfeest in Meijel. De vice-
federatiepresident Hubert Brouns wil Ger Koopmans bijzonder danken voor zijn geweldige verdiensten van 
Ger Koopmans voor het schutters- en gildewezen, op een nader te bepalen moment zullen we hier nog op 
terugkomen en Ger Koopmans op een waardige manier danken voor zijn 10-jarige inzet als federatiepresident 
van de Oud Limburgse Schuttersfederatie. 
 
 
 
Vice-Federatiepresident Hubert Brouns    Federatiesecretaris Bernie van Lierop 


