
Schuttersgilde St. Switbertus 
  Notulen jaarvergadering 30-08-2020 

 
       Notulen jaarvergadering 2020   

                                                                                                                        

 

Pagina 1 van 7 

 

 
Onderwerp 

  
Jaarvergadering 

 
Vergaderdatum 

  
30-08-2020 

 
Notulist 
 

  
Gijs Vos 

   

 
Vergader plek 
 

  
De Swite 

 
Datum notulen 

  
06-10-2020 

 
Aanwezig 

  
Zie presentielijst. 
 

 
Afwezig  

  
Zie Punt 1 Opening 
 

 
File 
 

  
swit_not_252-jaarvergadering.doc 

 
Kopie naar  
 

  
Bestuursleden + leden 

 

Besproken 
 

 

Actie 
 

 
1. OPENING: 12:00 uur 

1.1 Met een hartelijk welkom opent voorzitter Bennie Heutinck de jaarlijkse ledenvergadering 
van Schuttersgilde Sint Switbertus. Hij bedankt alle aanwezigen voor hun komst naar De 
Swite, in het bijzonder  
- onze commandant Martin Rondeel,  
- onze ereleden, Ad van Schaijk, Jos Krabbenborg, Jos Taken, Peter Elferink en 
      Gerben Vreman en  
- Herman ter Haar en Broddy Huinink, die namens de Stichting Bloemencorso 

Lichtenvoorde de vergadering bijwonen. 
Hij geeft aan dat bericht van afmelding is ontvangen van onze schutterskoning Dirk 
Pothof, Gerda Cuppers, Anne Orriëns-Jansen, jan en Marga Kroezen, Lineke Goossens, 
Martin Eekelder, Melanie klein Gunnewiek, Denise klein Gunnewiek, Mike Reukers, Joost 
Schooltink, Emiel Mulder, Nico Mennink, Jeroen Heuzinkveld, Ruud ten Have, 
Sebastiaan Rijks, Arnoud Koolhof 
Hierna vraagt hij de aanwezigen allereerst een moment stil te staan bij de overledenen 
binnen onze vereniging.  

1.2 Na de mededeling dat de koffie van het huis is en dat de munten te koop zijn bij Jan 
Hummelink, vraagt hij alle aanwezigen de telefoons uit of op stil te zetten. 

1.3 De presentielijst is, vanwege de coronavoorschriften al bij binnenkomst door iedereen 
getekend. 

1.4 In verband met de vreemde en letterlijk vervreemdende situatie waarin de uitbraak van 
het Coronavirus ons allemaal heeft gebracht, geeft de voorzitter een korte toelichting op 
de gevolgen die dat heeft gehad op de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. 
Vanaf Februari zijn er geen vaste activiteiten geweest, behalve de op een speciale 
manier geregelde repetities en trainingen. Voor alle extra inspanningen om de reguliere 
trainingen door te kunnen laten gaan bedankt hij de verantwoordelijke trainers, beheer en 
overige vrijwilligers. Waar het maar kon is alles in het werk gesteld om de actieve leden 
toch contact met elkaar te laten houden. Om te zorgen dat de zorgelijke situatie niet 
verder verslechtert, vraagt hij om, in verband met het heersende Coronavirus een aantal 
maatregelen in acht te nemen: 
- Geen handen schudden 
- 1,5 meter afstand houden, tenzij mensen uit één gezin komen. 
- Iedereen heeft zich bij binnenkomst geregistreerd, nadat hij / zij heeft aangegeven 

geen klachten te hebben die duiden op een Corona besmetting of verdenking 
daarvan. 

- Iedereen die aanwezig is moet een zitplaats innemen, lopen moet tot een minimum 
beperkt worden. De tafels en stoelen zijn op de voorgeschreven afstand neergezet in  
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de zaal en moeten daar blijven staan. 

- Wie naar de wc gaat loopt daar naar toe via de uitgang achter in de zaal en komt via 
de kantine weer naar de zaal toe. 

- Na de vergadering kan er nog wat gedronken worden. Aan het eind van de  
vergadering zal worden aangegeven wie als eerste een drankje kan gaan halen, om 
te voorkomen dat iedereen tegelijk gaat lopen. 

1.5 Onze secretaris, Gijs Vos, maakt de notulen. 
 

 
 
 
 
 
 
Allen 
Gijs 

 
2. VASTSTELLEN AGENDA 

2.1 De voorzitter vraagt of iemand aanvullingen voor of opmerkingen over de agenda heeft?  
Deze zijn er niet 

 

 
 
 
Allen 

 
3. NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019 (238): 

3.1 Wil iemand iets opmerken n.a.v. de notulen van de vergadering van vorig jaar? 
3.1.1 Marco Douw vraagt of de notulen minimaal een week voor de vergadering via 

mail kunnen worden toegestuurd. 
3.1.2 Bjorn Cuppers vraagt of de notulen niet gewoon op de website geplaatst kunnen 

worden, eventueel op het beveiligde deel. 
3.1.3 Sander Meekes geeft aan dat het enkele jaren geleden gebruikelijk was dat de 

notulen vanaf een week voor de vergadering in De Swite in te zien waren. 
3.1.4 De voorzitter geeft aan dat hij nog wel wat bezwaren ziet in het plaatsen op de 

website, het zijn tenslotte stukken die bedoeld zijn voor de leden. Als hier een 
goede vorm van beveiliging mogelijk is, zou dit natuurlijk een optie zijn. 

3.1.5 Jos Lansink geeft aan dat hij het ook de notulen niet voor iedereen toegankelijk 
op de site wil zien, maar eventueel wel achter een beveiliging. 

3.1.6 De voorzitter geeft aan dat het bestuur dit meeneemt naar de bestuursvergade-
ring. Daar zal bekeken worden hoe de notulen volgend jaar het best vooraf aan 
de leden ter inzage gegeven kunnen worden. 

3.1.7 De voorzitter noemt nog wel enkele punten uit de vergadering van vorig jaar: 
3.1.7.1 De namen van de jubilarissen die in de vergadering niet genoemd zijn, zijn 

wel in het jaarverslag van de secretaris opgenomen. 
3.1.7.2 De jubilarissen van dit jaar zullen ook in het verslag worden opgenomen. 

De huldiging zal, als dit gezien de coronasituatie kan, plaatsvinden tijdens de 
kerstballencontactavond in december. 

 
De notulen van vergadering 238 van 25 augustus 2019 zijn hiermee goed gekeurd.  
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen 

 
4. JAARVERSLAG 2019 / 2020: 

4.1 Secretaris Gijs Vos heeft weer een duidelijk, overzichtelijk en uitvoerig jaarverslag 
gepresenteerd, hoewel de activiteiten door het corona virus vanaf februari stil lagen. 

4.2 Vragen/opmerkingen n.a.v. het verslag zijn er niet.  
 

 
 
 
 
 
 

 
5. Financieel verslag 2019 / 2020 en begroting 2020 / 2021 

5.1 De voorzitter geeft vanwege de afwezigheid van Tom Ikink een korte toelichting op het 
financieel verslag. 
De cijfers zoals die hier voorliggen zijn opgesteld door Tom Ikink, op basis van de 
stukken die door Jos Krabbenborg en Jan Hummelink van Beheer bij hem zijn 
aangeleverd. Hieruit vallen een paar zaken af te leiden.  
5.1.1 Het resultaat van het afgelopen jaar mag zeer goed genoemd worden. Hierbij 

moet wel worden opgemerkt dat in dit bedrag een post verwerkt is van het  
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Internationale Vendeltreffen. Voor de kas is dit een opsteker, maar dit zijn geen 
structurele inkomsten. Maar ook als we deze post buiten beschouwing laten is 
het resultaat goed te noemen.  

5.1.2 Toch hebben we ook tegenvallers gehad en deze zullen het resultaat voor het  
komende jaar negatief beïnvloeden. Zo is de OTC niet doorgegaan waardoor we 
veel omzet zijn misgelopen. Datzelfde geldt voor de baromzet, die vanaf maart 
helemaal is weggevallen. En het niet doorgaan van de donatieactie scheelt ons 
ook gewoon € 5.000,- netto opbrengst. Dat is ook de reden waarom we een 
tegemoetkoming hebben aangevraagd en gekregen, die terug te vinden is in de 
post buitengewone lasten. Dit dekt echter niet alle gemiste inkomsten. 

5.1.3 Om deze reden heeft het bestuur besloten de verbouwing van de bijkeuken en 
het naastgelegen stukje groenstrook (fase 2 van de oorspronkelijke plannen) niet 
te laten doorgaan. 
De redenen hiervoor zijn: 

5.1.3.1 De verbouwing was o.a. bedoeld om voldoende ruimte te maken voor 80 
zonnepanelen waarmee De Swite qua stroomkosten energie neutraal zou 
zijn. Op basis van de offertes voor verbouwing en panelen, de bijkomende 
kosten als bodemonderzoek, bijkomende kosten voor installatiewerk, 
notariskosten en nog een aantal kleinere posten zou dit betekenen dat we 
een flink bedrag zouden moeten gaan lenen om dit allemaal te realiseren. 

5.1.3.2 Bijkomend argument om hiervan af te zien is het voornemen van 
energieleveranciers om bij een overaanbod van terug geleverde energie een 
deel van de panelen om eigen gezag af te koppelen. Hierdoor wordt de 
terugverdientijd mogelijk ook nog eens een stuk langer. 

5.1.3.3 Het bestuur heeft daarom besloten om te kiezen voor verduurzaming van De 
Swite door een aantal andere maatregelen. Deze bestaan uit: 
- een kleiner aantal zonnepanelen. Deze kunnen we uit eigen middelen 

financieren en mogelijk krijgen we hierop nog een subsidie.  
- vervanging van de grote koeling door een aantal kleinere, energie 

zuinige koelkasten waarvan we er naar behoefte één of twee uit kunnen 
zetten. 

Gezien de nog steeds toenemende opbrengst van per paneel en onze 
besparing d.m.v. een kleinere koeling kunnen we De Swite qua 
stroomverbruik toch nog nagenoeg op nul krijgen. 

5.1.3.4 De uitvoering van fase 2 stellen we uit tot er meer duidelijkheid is over de 
stand van zaken m.b.t. corona en de samenwerking met St. Caecilia. 

5.1.4 Mededeling bestuur n.a.v. begroting volgend jaar: 
De begroting is gelijk aan die van het vorige jaar. Vanwege de nog voortdurende 
corona crisis is echter totaal onduidelijk hoe snel we bepaalde activiteiten weer 
kunnen hervatten. De begroting is dus meer een voorlopige richting, waarbij we 
telkens op basis van nieuwe ontwikkelingen moeten bekijken wat er mogelijk is. 

5.2 De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen of vragen zijn n.a.v. deze uitleg. Deze zijn er 
niet.  

 

 
6. VERSLAG KASCOMMISSIE: 

6.1 De kascontrole is gedaan door Sander Meekes en Frank Adema. Frank geeft hun 
bevindingen uitgebreid weer, waarbij hij o.a. aangeeft dat: 

- zij volledige medewerking hebben gehad bij die controle en alle 
gewenste bescheiden en boeken hebben kunnen inzien. 

- de exploitatierekening een getrouw beeld van de werkelijkheid geeft. 
- zij, geschrokken van de zeer hoge energierekening, waarbij de grote 

koeling en de oude CV ketel, de voornaamste kostenposten zijn. Zij 
adviseren het bestuur dan ook deze te vervangen. 
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- ook de kosten voor verzekering van het gebouw erg hoog zijn geworden 

en adviseren het bestuur om te onderzoeken of er een gezamenlijke 
verzekering mogelijk is voor alle verzekeringen met een eigen gebouw, 
eventueel in samenwerking met de Gemeente Oost Gelre. 

- een aantal afschrijvingen versneld doorgevoerd zou kunnen worden 
- dank aan Jos Krabbenborg en Servy Oolthuis op zijn plaats is voor hun 

inspanning voor het verkrijgen van een Europese Subsidie t.b.v. het 
Internationale Vendeltreffen 2019. 

              Op grond van deze bevindingen stellen zijn de ledenvergadering voor het bestuur decharge  
              te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 
              De vergadering neemt dit advies over. 
              De uitgebreide, ondertekende verklaring van de kascommissie, waarin zij als laatste  
              aangeven de traditionele Schnitzel te hebben gemist, is als één van de bijlagen bij dit  
              verslag gevoegd. 

6.2 Vaststellen kascommissie komende jaar:  
Tijdens de vergadering geeft Henri Polman zich op als nieuw lid voor de commissie. 
Samen met Frank controleert hij in 2021 de kas. 

6.3 Hiermee zijn de jaarstukken goedgekeurd en kan de vergadering de penningmeester 
decharge verlenen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen 

 
7. BESTUURSVERKIEZING: 

7.1 Gijs Vos, onze secretaris, is aftredend en hij heeft aangegeven dat hij niet herkiesbaar is 
voor de functie van secretaris. De voorzitter spreekt Gijs, die lid is sinds 25 april 2012, 
toe. Hij geeft aan dat de leden hem in die periode hebben leren kennen als een rustig 
iemand met humor, inzet en hart voor de vereniging. Binnen het bestuur heeft hij de 
functie van bestuurslid in het algemeen en het werk als secretaris in het bijzonder altijd 
zeer serieus genomen:  

- Ingekomen stukken afhandelen 
- agenda maken voor vergaderingen  
- uitnodigingen voor vergaderingen en activiteiten verzorgen 
- de voorzitter nog tijdig waarschuwen als hij iets dreigde te vergeten 
- aanwezig zijn bij alle activiteiten en   
- medewerken aan alle bijkomende zaken zoals De Swite klaar zetten 

Gijs deed het allemaal en er werd nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan, ook als 
het gaat om de gezellige aspecten van vergaderen en organiseren 
Hij bedankt Gijs dan ook hartelijk voor de ruim acht jaren dat hij zich voor de vereniging 
heeft ingezet en betrekt in deze dank ook nadrukkelijk zijn vrouw Annemarie. Naast het 
feit dat ze Gijs natuurlijk op allerlei momenten moest missen, heeft ze zich bij veel 
activiteiten ook altijd zelf ingezet, o.a. voor het maken van tafelversieringen en bij het 
vogel versieren. Hij hoopt dan ook dat zij allebei nog regelmatig in De Swite aanwezig 
zijn als ‘gewoon’ lid van de vereniging bij de activiteiten 

7.2 Gijs vertelt dat hij ruim 5,5 jaar geleden werd benaderd door Tonnie Roelofswaard. Die 
vertelde dat Bennie wellicht een goede kandidaat zou zijn voor deze functie. Samen met 
interim-voorzitter Sander Meekes heeft hij toen met Bennie gesproken. Die wilde, heel 
logisch, wel eerst weten wat het voorzitterschap zoal inhield. Sander en Gijs vertelden 
dat het eigenlijk het volgende betekende: iedere 1e dinsdag van de maand 
bestuursvergadering en daarnaast aanwezig bij de kermis, het nieuwjaarsconcert en de 
Patroonsdag en soms tussendoor nog een extra overleg. Dat dit uiteindelijk maar een 
klein deel was van hetgeen hij als voorzitter ging doen voor de vereniging bleek later. In 
de afgelopen 5 jaar hield hij graag zicht op de lopende zaken, waarbij hij zijn werk altijd 
heel accuraat deed, gemaakte afspraken nakwam en altijd open stond voor de dialoog en 
Dit betekende echter vele uren per week druk zijn met de schutterij.  
Het bestuur begrijpt en respecteert de wens om samen met Margriet meer van het  
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pensioen te gaan genieten. Hij gaf aan het bestuur in hem een zeer toegewijde voorzitter 
gaat missen en dat hij zelf, het hele bestuur en de hele vereniging al die tijd heel prettig 
met Bennie hebben samengewerkt. Hij bedankt Bennie daarom voor zijn inzet en 
toewijding de afgelopen 5 jaar en wenst hem toe dat hij kan gaan genieten van meer vrije 
tijd samen met Margriet. 
Lummy geeft aan dat, om praktische redenen is besloten dat de afgetreden voorzitter de 
vergadering verder zal leiden, aangezien er nog geen nieuwe voorzitter is. 

7.3 Pascal Koolhof is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem voor een nieuwe 
periode te herkiezen. Voordat de voorzitter de vraag kan stellen geeft de vergadering met 
een luid applaus aan dat ze met deze herbenoeming instemt. 

7.4 De voorzitter geeft vervolgens aan dat we nog steeds dringend kandidaten voor het 
bestuur nodig hebben, om het werk goed te kunnen verdelen. De functie van 
penningmeester is vacant. Mede dankzij de geweldige steun die Jos Krabbenborg nog 
steeds geeft aan dit onderdeel van het bestuurswerk, loopt dit momenteel goed, maar we 
zoeken nog steeds een penningmeester.  
Nu Gijs heeft aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn en ondergetekende ook zijn 
functie als voorzitter neerlegt, is er dus geen dagelijks bestuur meer in de vereniging. Dat 
houdt in dat we geen grote beslissingen meer kunnen nemen en dat de werkdruk voor de 
nog zittende bestuursleden te groot wordt.  
Hij doet dan ook een dringend beroep op alle aanwezigen om zich kandidaat te stellen 
voor een bestuursfunctie of om mogelijke kandidaten daarvoor voor te dragen bij het 
bestuur. 

7.5 Jos Krabbenborg vraagt het bestuur om een duidelijke functieomschrijving van de 
bestuursfuncties te maken en deze aan alle leden toe te sturen, zodat er een duidelijk 
beeld is van de taken en verantwoordelijkheden die horen bij de verschillende functies.  
De voorzitter geeft aan dat deze beschrijving er al is en ook al in de kantine heeft 
gehangen. Het is dus geen enkel probleem om deze nog een keer door te geven aan 
iedereen. 

  

 
 
 
 
 
 
 
Allen 
 
 
 
 
 
Bestuur 

 
8. MEDEDELINGEN BESTUUR: 

8.1 Samenwerking met Harmonie Sint Caecilia. 
Deze verloopt zowel op het niveau van de besturen als ook tussen de leden onderling in 
een zeer prettige sfeer. De verdere uitbreiding van deze samenwerking en met name het 
gezamenlijk oefenen in De Swite verloopt echter naar ons idee te langzaam. Alle 
voorstellen onzerzijds om volgende stappen te zetten, worden beantwoord met de vraag 
hoe wij dat zien. Als wij dat vervolgens duidelijk maken is het antwoord dat zij dit 
meenemen naar de leden om te inventariseren hoe het ligt.  
Omdat we als vereniging verder willen is al besloten dat Eddy morgenavond 
(maandagavond tijdens de repetitie) ook de leden gaat polsen en wat meer op verhuizen 
naar De Swite gaat aansturen. 

8.2 Omdat zoals gezegd, de verbouwing niet doorgaat en we toch, als voorbereiding op de 
komst naar De Swite van St. Caecilia, ruimte willen maken voor een goede opslag van de 
instrumenten, is er een andere oplossing voor de materialen van de boogsport bedacht. 
Overleg met de gemeente maakt duidelijk dat we vergunningsvrij een container mogen 
plaatsen naast de berging, mits we binnen het potentiële ‘bouwvlak’ van de verbouwing 
blijven. Hierover wordt contact opgenomen met de afdeling groenbeheer van de 
gemeente, waarna we het geschikt maken van de plek en de aankoop en het plaatsen in 
gang kunnen zetten. 

8.3 Om De Swite energiezuiniger te maken, zoals de kascontrolecommissie ook voorstelde, 
heeft het bestuur al contact gehad met enkele aanbieders van zonnepanelen. Omdat het 
dak van deze grote zaal niet berekend is op het gewicht van zo’n installatie, is besloten 
om middels een hulpconstructie zo’n 40 zonnepanelen boven het dak van de kantine aan 
te brengen. Samen met het vervangen van de grote koeling door drie kleinere,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur 
 
 
 
 
 
Voorz. 
 
Bestuur 
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energiezuinige en naar behoefte in te schakelen koelkasten, kunnen we zo de 
stroomrekening naar ongeveer nul op de meter brengen. 

8.4 Omdat we niet gaan verbouwen en de financiële positie van de vereniging het toelaat is 
besloten om naast voornoemde verduurzaming, ook een aantal aanpassingen aan het 
gebouw uit te voeren, zoals een goede inrichting van het deel naast de grote zaal nu de 
tweede bar daar weg is, de zolder opruimen en waar mogelijk efficiënter inrichten en de 
keuken, met name het blad op te knappen / te vernieuwen, naast een aantal kleinere 
reparaties / vernieuwingen in o.a. de kantine. 

8.5 Het zal inmiddels voor iedereen duidelijk zijn dat de Carnavalsoptocht in Bocholt in 
februari 2021 niet doorgaat.  
 

 
Bestuur 
 
 
 
 
 
Bestuur 
 
Allen 

 
9. BESPREKING KERMIS: 

9.1 Normaal staat op dit punt de bespreking van de kermis op de agenda.  
9.1.1 De voorzitter geeft aan dat, vooruitlopend op wat Herman ter Haar hier dadelijk 

nog over gaat zeggen, al wel duidelijk is dat alle onderdelen van de kopgroep 
hun bijdrage gaan leveren aan de Kunst- en Cultuurroute van SBL.  
Onze blazers zullen samen met St. Caecilia een aantal concert sets geven bij de 
Bonitafiuskerk 
De Malletband Pergó treedt op bij / in ………. 
De Vendeliers …………. 
De Flaggirls ……………. 

9.1.2 Hierna geeft de voorzitter het woord aan Herman ter Haar, voorzitter van de 
Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde. Herman geeft aan dat dit niet de leukste 
vergadering is die hij heeft meegemaakt, omdat vanwege Corona allerlei mooie 
activiteiten niet door kunnen gaan en niet omdat deze vergadering niet goed 
georganiseerd zou zijn. Hij vindt dat alles in De Swite super geregeld is en geeft 
daarvoor de complimenten aan Beheer en Bestuur. 
Het oorspronkelijke plan om ook een optocht in kleinere vorm te organiseren 
gaat niet door omdat de veiligheid van alle mogelijke aanwezigen niet te 
organiseren valt. De al genoemde Kunst- en Cultuurroute gaat wel door en 
Herman vindt het fijn dat we ook hierbij met elkaar kunnen samenwerken. Er is 
naast de dahlia fietsroute een speurtocht voor de kinderen en ook de 
fotowedstrijd gaat door. 
Van al deze zaken komt een uitgebreide aankondiging en een routebeschrijving 
in de komende Elna. 
SBL heeft de Coronatijd gebruikt om, zoals velen al gezien hebben, de ‘stenen 
gymzaal’, het onderkomen van SBL en Over de Top op te knappen. Daarnaast is 
er veel tijd gestoken in het duidelijk opnieuw vaststellen van de missie en visie 
van SBL voor de toekomst en in het zoeken naar goede bouwlocaties voor een 
aantal corsogroepen. 
Hij bedankt de vergadering voor de uitnodiging en geeft zoals elk jaar, ook nu 
weer een rondje namens het Kermiscomité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. RONDVRAAG: 

10.1 Carmen Kroezen vraagt naar de visie van het bestuur voor de wat langere termijn. 
      Samen met Harmonie St. Caecilia? In welke vorm? Past hierbij een nieuwe  
      organisatievorm? Hij vraagt ook of het niet goed zou zijn om als bestuur en leden van  
      beide verenigingen met elkaar hierover te overleggen. 
      De voorzitter geeft aan dat het bestuur die nauwere samenwerking liefst eerder dan  
      over vijf jaar gerealiseerd zou zien. Gezien de in twee jaar sterk toegenomen   
      samenwerking en de uitspraken van individuele bestuursleden en gewone leden is 
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      dat ook haalbaar. Daar past inderdaad een ander organisatievorm bij het door  
      Carmen genoemde idee (een overkoepelend bestuur voor het gebouw met daaronder  
      de verschillende afdelingen) is daar een goede eerste aanzet voor. 
      Het gezamenlijke overleg van beide verenigingen zou plaats kunnen vinden als we  
      als we als St. Switbertus een duidelijk idee hebben over de (organisatie)vorm. 

10.2 Ad van Schaijk merkt op dat we toch een brede vereniging zijn en dat je dan niet  
      Alleen de muziekafdeling laat samenwerken met St. Caecilia. Die brede vereniging  
      blijven we ook. Het bestuur gaat een organisatieschema voorbereiden en dit zal  
      natuurlijk eerst met de leden besproken worden. 

10.3 Jos Lansink: Het is nu door het uitvallen van de Kermis door Corona niet aan de  
      orde, maar zijn er al nieuwe Bielemannen? 
      We hadden enkele gegadigden, waarvan er ook weer één heeft afgezegd. We gaan  
      er van uit dat we dit voor de volgende kermis (2021?) geregeld hebben. 

10.4 Robin: Heeft het bestuur nog overwogen om op het Swite terrein een aantal  
      Coronaproof activiteiten te organiseren? 
      Dit is zeker overwogen, maar de conclusie was dat je dit niet kunt beheersen op het  
      moment dat er drank aan te pas komt. Je moet dan iedereen kunnen laten zitten,  
      personeel (lees vrijwilligers) hebben om alles klaar te zetten en rond te brengen  
      tijdens de activiteit, alle coronamaatregelen daarvoor ook bewaken, materieel inhuren  
      en dat na afloop allemaal opruimen. Als je daarbij bedenkt dat één of twee  
      vrijwilligers (naast ons steun en toeverlaat duo Peter en Vincent) krijgen voor de  
      maandagmorgen al lastig is, dan …. 
      Daarnaast stelt de beslissing van de gemeente om de Horeca van Lichtenvoorde  
      geen toestemming te geven voor hetzelfde idee, ons achteraf in het gelijk. 

10.5 Frank Adema vraagt of de prijs van de consumpties in De Swite omhoog? Omdat de  
      voorzitter niet duidelijk genoeg antwoordt, stelt Frank de vraagt opnieuw. Jan  
      Hummelink geeft aan dat dit inderdaad het geval is. (Pijpje € 2,25 en halve liter             
      € 2,75)  

10.6 Ad van Schaijk vraagt of de contributie niet verhoogd moet worden.  
      De voorzitter geeft aan dat we dit de afgelopen twee jaar hebben gedaan en dat we  
      op dit moment geen plannen hebben voor een nieuwe verhoging. 

 

 
 
 
Bestuur 
 
Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur 

 
11. SLUITING: 

11.1 Na deze mededeling bedankt de voorzitter de aanwezigen en nodigt wie daar zin in 
      heeft uit om samen, zittend, nog iets te drinken. Hij biedt alle aanwezigen namens de 
      vereniging naast het rondje van het kermiscomité, twee consumpties aan en sluit de  
      vergadering om  13:50 uur, met het dringende verzoek om ook na de vergadering de  
      coronavoorschriften in acht te nemen. 
 

 
 
 
 
 
 
Allen 

 


