Notulen algemene jaarvergadering
Datum: 20 januari 2018
Aanwezig: Peter Verberne, Wim van Bree, Frits Aarts, Mies Sijbers, Jan Santegoeds, Huub van den Eikhof, Ton van de
Ven, Rob van Seggelen, Josephine Thijs, Ine van Lieshout, Guus van de Ven, Rina van Brussel, Petra van Bree, Sylvia
Sijbers, Harrie Berkers, Jan Zwirs, Frans Verberne, Leo Verberne.
Erelid Lard Verhoeven, Beschermheer Hub Brants.
Bestuur: Jasper Thijs, Peter Berkers, Wim van Brussel, Ronny Thijs, Jos van Lieshout, Hannie van de Ven.
Afgemeld: Henk Berkers , Dirk van de Ven, Frans Sijbers, Frans van de Ven, Els van Lieshout.
Plaats: Gilde Eet-en drinkcafé ’t Jagershuis
Notulist: Hannie van de Ven
Bovengenoemde personen ontvangen een exemplaar van de notulen van deze vergadering.
1 Opening.
Hoofdman Jos van Lieshout opent de vergadering met Christelijke groet en heet alle aanwezige gilde broeders en –
zusters van harte welkom. Een speciaal woord van welkom voor erelid Lard Verhoeven en beschermheer Hub Brants.
Er wordt een minuut stilte gehouden voor onze overleden leden in 2017, met name gilde zuster Mien van Seggelen
van Horik en gilde broeders Jan van de Laar [Jan van Tieskes] en Martien van Horik.
Jos memoreert aan de hand van het jaarverslag de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en dankt eenieder voor
haar/zijn inzet. Het was weer een mooi gildejaar.
2 Mededelingen en ingekomen stukken.
-Nieuwe aangemelde leden op teerdag 2018: Chantal van Horik, Jos Verberne, Nicole Verberne, Laurens Verberne,
Charlie Verberne Olmanst, Harry van Gastel en Harm van Gastel.
-Aantal leden op 15 december 2017 is 265 waarvan 33 geuniformeerd.
-Kienen. Eind februari 2017 heeft Marij Verstappen besloten te stoppen met kienen. Wij denken dat deze activiteit
voorlopig niet weer opgestart zal worden.
-De gemeente heeft besloten Lierop kermis van vrijdag t/m maandag te houden. In overleg met beide gilden en de
fanfare is besloten de opening van de kermis op zaterdag avond te laten staan.
-Alle acties die we het afgelopen jaar hebben gehad , oudijzer, Rabo clubkas campagne, geranium actie, opruimen
eurosjopper, Spar jubileum actie hebben samen een mooi bedrag op gebracht.
-We hebben als gilde deelgenomen aan: Kringgildefeest in bij Gilde St Joris in Someren met een bijna voltallig gilde
en 6 kinderen in uniform.
-Landjuweel in Soest met 15 geuniformeerde leden.
-Schutterstreffen of ook genoemd Oktoberfest in Sittard met 12 geuniformeerde leden.
Het aantal leden voor Soest en Sittard was teleurstellend laag. Deze activiteiten nemen we voorlopig niet meer op in
ons programma.
-Sylvia Sijbers en Petra Sijbers hebben zich aangemeld om er voor te zorgen dat onze attributen er goed verzorgd uit
zien als we er op uit trekken. Het bestuur neemt deze geste dankbaar aan en zal e.e.a. in het werk zetten om de
dames voor te bereiden op deze belangrijke taak.
“t Zonnetje/vrijwilliger van het jaar.
Hannie van de Ven wordt als vrijwilliger van het jaar in ’t zonnetje gezet vanwege haar verdiensten voor het gilde.
3 Notulen jaarvergadering 14 januari 2017 worden doorgenomen en door de vergadering goed bevonden.
4 Jaarverslag van 2017, door dekenschrijver Hannie van de Ven opgemaakt, word met de vergadering doorgenomen
en goed bevonden.

5 Financieel jaarverslag 2017 van de Roovere word door schatbewaarder Ronny Thijs uiteengezet.
Vraag vanuit de vergadering; Hoe het is met het afromen van deze rekening? Dit hebben we bij het Rood/Groen
overleg in 2017 voorgesteld maar OLV gilde had hier alsnog geen interesse in.
Het verslag word door de vergadering goedgekeurd.
5A Financieel jaarverslag 2017 Sint Antonius Abt word wederom door schatbewaarder Ronny uiteengezet.
Het financieel jaarverslag word door de vergadering goedgekeurd.
6 Verslag kascontrolecommissie [over 2017] en benoeming nieuw kascontrole lid.
[aftredend Rina van Brussel[2018], Peter Verberne [2019], Ine van Lieshout [2020].
Alles was goed bevonden. Nieuw kascontrole lid Frans Verberne [2021].
7 Programma 2018 word doorgenomen.
Wij nemen deel aan de verplichte Kringdag van Peelland bij St Antonius Abt in Mierlo-Hout op 24 juni.
Vrijwillige keuze van de vergadering is het EST [Europees Schutters Treffen] op 19 augustus in Leudal, in de
gemeente Neer in Limburg.
10 juni houden we onze familiedag op schietterrein de Roovere. Dit is voor alle leden.
17 september is het kermismaandag en schieten wij voor een nieuwe koning.
En niet te vergeten maandag 22 januari onze jaarlijkse kaartavond, rikken/ toepen, bij ons gildehuis ’t Jagershuis.
8 Mededelingen
Tamboers: Guus van de Ven; Guus van de Ven en Gerard Verberne zijn druk bezig om de trom, waarvan tijdens de
kermis het tromvel werd stuk getromd, te herstellen.
En een opmerking van de tamboers; er zijn meer trommen dan tamboers!! of wel wie wil er tamboeren bij de schut.
Jos meld dat Henk Berkers en Frans Sijbers [oud tamboers] een opfrissings cursus willen doen om zo weer op het
niveau van onze tamboers te komen en het gilde te versterken.
Vendeliers: Peter Berkers; we hebben geen mededelingen. Toch nog een, ook zij hebben meer vendels dan
vendeliers!!, met de vraag: wil je of ken je iemand die wil gaan vendelen bij de schut?
Helaas niemand, maar blijven vragen binnen ’t gilde.
Schutters: Guus van de Ven; Bij ons schietterrein de Roovere geldt nu nog de minimale leeftijd voor geweer schieten
van 16 jaar maar dit willen we verlagen naar 12 jaar, natuurlijk onder begeleiding. Zo willen we proberen om de gilde
jeugd meer te betrekken bij het schieten.
-Wim van Brussel; Poetslijst van de schuilhut. Allemaal bedankt voor het poetsen van de schuilhut en willen de zelfde
mensen die op de poetslijst van de schuilhut staan ook dit jaar weer poetsen? De betreffende personen vinden het
prima en Wim kan de nieuwe poetslijst hen weer toesturen.
Ook willen we samen, OLV Gilde en SAA Gilde, op de Roovere luchtbuks wedstrijden voor de jeugd gaan organiseren.
De details moeten nog uitgewerkt worden.
Er word ook een Jeu de boule competitie opgestart vanuit De Roovere, dit zal waarschijnlijk in maart 2018 starten.
Ook hier worden de details nog verder uitgewerkt.
Ton van de Ven bied het door de kruisboog schutters gewonnen zilver aan;
1ste kruisboog op de wip klasse B bij Zomeravond competitie kruisboog op de wip Kring Peelland Ton van de Ven
1ste viertal kruisboog op de wip kringdag Someren Guus en Ton van de Ven, Peter Berkers en Wim van Brussel.
Bij het secretariaat is er van KNTS [geweer] een melding gekomen dat er een bestuursfunctie vrij is binnen het KNTS.
Heeft iemand van ons gilde hier interesse in, iemand van onze schutters? Niemand, dan word dit doorgegeven aan
KNTS.
Kapel Roovere; Mies Sijbers heeft in 2017 de zorg voor ’t kapelletje overgedragen aan de SAA Roovere commissie.
Naar zijn inziens verloopt het onderhoud niet goed. Wim van Brussel zal hiervoor een oplossing zoeken binnen de
Roovere.
9 Bestuurs verkiezing: Wim van Brussel en Dekenschrijver Hannie van de Ven zijn aftredend en herkiesbaar.
Er hebben zich geen kandidaten voor deze functies aangemeld.
Wim en Hannie worden beide unaniem herkozen. Als dank in het vertrouwen van de leden bieden Wim en Hannie
hen een drankje aan.
10 Gilde missen met Lierop kermis. Na overleg met het OLV gilde, het voorstel van het bestuur
- de slecht bezochte H. Mis, voor de overleden leden, op dinsdag ochtend laten vervallen en de maandag dienst voor
de levende en overleden leden te houden.
-om de H. Mis voor de overleden leden op dinsdagochtend te verzetten naar de woensdagavond na de kermis op
Henricushof, waardoor meer leden de mogelijkheid zouden krijgen om deze bij te wonen.

=== De vergadering komt tot een onderbouwt besluit. Het is een H. Mis die tijdens de kermis is, aangezien er op
dinsdag geen kermis meer is vind de vergadering dat de intentie van deze mis dan op maandag bij gevoegd kan
worden. Dat er op woensdag na de kermis meer leden naar Henricushof zouden gaan ligt niet in de verwachting.===
Het bestuur neemt het besluit van de vergadering mee naar het Rood/Groen overleg dat op 28 maart 2018 plaats
vind.
11 Website nieuws Jasper geeft uitleg over de vernieuwde website.
Dit jaar is het onderdeel nieuws vervangen door Facebook. Hierdoor kun je sneller nieuws plaatsen en ben je het
meest op-to-date voor de leden. Hij legt de leden uit hoe je via de site op facebook kunt komen.
12 Bezorgers Klökske briefjes van geranium en oudijzer actie. Afgelopen jaar zijn er door begrijpelijke redenen een
flink aantal gildeleden gestopt met het rond brengen van briefjes voor onze actie’s. Wie kan en wil er briefjes
rondbrengen. De route worden in overleg met bezorger toe gewezen.
Nieuwe bezorgers: Peter Verberne, Petra van Bree en Sylvia Sijbers.
Hulp bij het samen stellen van ’t Klökske. Wie wil er de redactie, Huub van de Eikhof, Henk Berkers en Jos van
Lieshout, versterken. Dit wil zeggen, iedere 3 maanden een stukje, nieuws, historie, anekdotes of een stukje hoe de
gilde dag was enz. enz., voor het klökske schrijven. Alle leden mogen ook altijd een stukje aanleveren over hun
belevenissen binnen het gilde!!!!
13 Protocol stap gilde portemonnee: Jasper deelt aan de vergadering het Protocol gilde uitgaan beheer
portemonnee uit en ligt het nader toe. De vergadering keurt het goed.
Het protocol zal ook op de website komen staan zodat alle leden het kunnen lezen.
14 Verzekering gilde attributen Ronny geeft uitleg hoe de attributen zijn verzekerd.
Het gilde heeft zelf een WA verzekering.
Alle attributen die bij leden thuis liggen/zijn, zijn verzekerd via eigen inboedel verzekering.
Bij schade aan spullen tijdens acties loopt afhandeling via eigen verzekering, weigert de verzekering tot afhandeling
kan men via de WA verzekering van het gilde werken.
==Gilde attributen kan je nooit voor de waarde verzekeren, wat het voor het gilde van waarde is.==
14A Gilde lid van SAA mee laten lopen, voor 1 jaar, binnen het bestuur. Dit lid zal dan dezelfde bevoegdheid krijgen
als de koning nl een adviserende rol.
De vergadering vind het een goed idee.
Het bestuur gaat dit jaar personen vragen of zij hiervoor interesse hebben en laten deze persoon dan dit jaar al mee
lopen.
Het zal volgend jaar, 2019, als agenda punt op de jaarvergadering komen om het te evalueren en tevens een nieuw
lid te vragen.
15 Rondvraag.
Mies Sijbers; Is er een Kring onderscheiding voor Harrie Berkers aangevraagd wegens zijn 50 jaar lidmaatschap?
= Nee, heeft het bestuur niet aan gedacht.
Een ieder mag tips aangeven aan het bestuur, als men vermoed dat het bestuur dit vergeet of ergens niet van op
de hoogte is!!
Frits van Lieshout: betalen ongeüniformeerde leden die buiten de gemeente Someren wonen ook contributie?
= Nee, dit doen ze alleen vrijwillig. Bij vrijwillig contributie betalen heeft men wel recht op speldje bij 25, 50
jarig enz. lidmaatschap. Zonder contributie krijgt de jubilaris alleen oorkonde.
Bij verhuizing buiten gemeente Someren altijd nieuw adres doorgeven aan secretariaat.
Harrie Berkers: De oud ijzer actie van 31 maart 2018 is op paaszaterdag, zijn er dan niet veel mensen op vakantie en
is dan de oudijzer boer Kuijpers niet gesloten.
Het is al vaker op paaszaterdag oudijzer actie geweest. Er zit aan pasen geen schoolvakantie vast dus zullen we
genoeg vrijwillige helpers hebben. We zullen navraag doen of Kuijpers is gesloten.
Harrie Berkers: Hoe zit het met het lid worden van de schut. Als je met de kermis lid word?
= Als je met de kermis lid word dan geld het lidmaatschap vanaf de teerdag van dat jaar. Dus je word lid met
kermis 2018 dan gaat het lidmaatschap in op teerdag 20 januari 2018 .
16 Sluiting van jaarvergadering 2018
Hoofdman Jos bedankt Ad de Groot voor het beschikbaar stellen van de vergaderruimte en de goede verzorging
en alle leden voor het bijwonen van deze vergadering en hun bijdragen van afgelopen jaar.
Hoofdman Jos sluit de jaarvergadering af met de Christelijke groet.

Hoofdman
Jos van Lieshout

Deken Schrijver
Hannie van de Ven van Meijl

