
 Mutaties KNSA: Doorgeven vóór 15 november 2022 via secr.olsfederatie@olsfederatie.com;

 Optimaliseer de ledenadministratie; 

 Verstrekking federatiebewijzen: Éénmaal per kwartaal via het bondsbestuur;

 AVG-Wetgeving: Aanvinken vermelding mailadres via de ledenadministratie;

 Onderscheidingsaanvragen alléén nog digitaal met aanvraagtermijn 2 maanden;

 Start commandantencursus nieuwe exercitie per 06 november 2022;

 Inrichting winnaarshoekje OLS 2023 in museum op 13 november 2022 (15:00 uur);

 Workshop ledenadministratie: 24 november 2022 om 19:30 uur in Baexem;

 Schutterskalender 2023, mail uw activiteiten naar secr.olsfederatie@olsfederatie.com;

 Mailadres muziekcommissie: Muziekcommissie@olsfederatie.com;

Mededelingen



De 
subsidieregeling 

schutterijen
(Sekt voor Nederlandse schutterijen)

 Specifieke subsidiecriteria 

 Om voor een subsidie in deze Bijlage in aanmerking te komen, 
dient aan alle volgende specifieke criteria te worden voldaan: 

 1. Het project richt zich op het toekomstbestendig maken en 
houden van het lokale schutterswezen. Het betreft vernieuwende 
activiteit(en) die de actieve betrokkenheid bij het schutterswezen 
in tenminste één gemeente, stad, wijk en/of kern in de 
Nederlandse Provincie Limburg bevorderen. Aanvragen kunnen 
alleen worden ingediend door schutterijen, schuttersbonden of -
federaties of het Limburgs Schutterijmuseum. 

 2. Per aanvrager is per kalenderjaar éénmaal subsidie mogelijk. 



Subsidies
overheidswegen

 De regeling boven regionale evenementen blijft intact;

 Interreg Duitsland-Nederland voor internationale 
samenwerkingen;

 Subsidies uniformering verlopen via het Prins Bernard 
Cultuurfonds;

 Bekijk andere mogelijkheden, zoals het KANS-Fonds, 
jeugd sport & cultuurfonds;



De 
subsidieregeling 

schutterijen
(Sekt voor Nederlandse schutterijen)

Subsidiebedrag 

1.  Het subsidiebedrag bedraagt niet méér dan € 5.000,-. Voor aanvragen van de OLS-federatie 
geldt afwijkend een maximum van € 20.000,-. 

2. Het subsidiebedrag bedraagt niet méér dan 75% van de totale subsidiabele kosten van het 
project. 

3. Naast de in artikel 15, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. 
genoem-de niet-subsidiabele kosten, zijn ook de volgende kosten niet subsidiabel. Het 
betreft kosten die gerelateerd zijn aan: 

a. op zichzelf staande evenementen; 

b. activiteiten die zijn aan te merken aan reguliere activiteiten van de aanvrager
en/of bij het project betrokken partij(en); 

c. nieuw- of verbouw van accommodaties, aanschaf van schuttersbomen of 
kogelvangers; 

d. Drukwerk voor boeken en schriftelijke publicaties (behoudens ten behoeve 
van de communicatie/PR over de activiteiten); 

e. Onvoorziene uitgaven (post onvoorzien); 

f. Reis- en verblijfkosten; 

g. Consumptieve kosten (drank, eten, en dergelijke). 

4. Subsidies onder de € 1.000,- worden niet verstrekt. 



De 
subsidieregeling 

schutterijen
(Sekt voor Nederlandse schutterijen)

Informatie

 Wij zoeken 15 schutterijen (schuttersbonden) om deze 
aanvraag op te gaan starten in 2022; 

 Voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 10 november 
2022 (Baexem 19:30 uur);

 Penvoerder dossier via Oud Limburgse 
Schuttersfederatie;

 Aanmelden tot 1 november 2022 bij de secretaris Oud 
Limburgs Schuttersfeest; 

 In 2023 kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend 
en deze regeling loopt tot 31 december 2023;



Neem deze flyer mee en 
meldt u aan voor de 
informatiebijeenkomst op 
10 november 2022 via:

Secr.olsfederatie@olsfederatie.com



Europees 
Schutterstreffen 

2024



Europese 
Gemeenschap 
van Historische 
Schuttersgilden

Sint Sebastianus Orde;

Europese onderscheidingen; 

Europees Schutterstreffen; Eenmaal in de drie jaar



Europees 
Koningschieten 

2024





Wat is er te 
doen?

 https://youtu.be/0M7OnoFvxGA



Vrijdag 30 
augustus 2024

Vrijdag 30 augustus 2024

• Investituursmis; 

• Vlaggenparade;

• Openingsceremonie;

• Feestavond;



Zaterdag 31 
augustus 2022

 Zaterdag 31 augustus 2024

• Verschillende schietwedstrijden;

• Registratie van koningen en prinsen voor het schieten’’

• Live muziek;

• Kroningsmis;

• De intocht van de koning op de plaats van het 
evenement;



Zondag 1 
september 

2022

Zondag 1 september 2024

• Grote optocht;

• Feestelijke afsluiting;




