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Doel van dit boekwerk: 

Het doel van dit boekwerk is nieuwe leden bewust te laten worden wat een schutterij is, en 

waar een schutterij voor staat.  Ook zal uitgelegd worden wat een lidmaatschap met zich 

mee brengt en wat er van een lid verwacht wordt. Natuurlijk ook wat een lid kan verwachten 

van de schutterij.  
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1: Historie schutterijen algemeen 

In de twaalfde eeuw ontstonden in beperkte mate schuttersgilden die in grote mate 

voortvloeiden uit broederschappen. Ze bestonden uit een groep mannen die tot taak 

hadden om met goedkeuring van hun heer een leefgemeenschap in de ruimste zin van het 

woord te beschutten. Dit gebeurde met de, voor die tijd, beste wapens die men voorhanden 

had. In deze periode bleken dat voornamelijk kruisbogen te zijn. Ondanks rechten hadden 

die schuttersgilden zeker ook plichten. Zo waren ze strikte gehoorzaamheid verschuldigd aan 

het wettelijk gezag.  

In de late negentiende en begin twintigste eeuw beginnen de schutterijen zich te verenigen 

in schuttersbonden.  

De schutterijen hanteerden achterladers of andere militaire geweren, maar rond 1870 werd 

als nieuw wapen de zogenaamde zware buks gehanteerd. Deze buks werd niet meer in de 

optocht meegedragen in verband met het gewicht en de vorm van deze schuttersbuksen. De 

proppen voor de kogels voor deze geweren werden vanwege de uitzonderlijke maten door 

de schutters zelf gegoten en hierbij werden hulzen gebruikt, die speciaal voor die zware buks 

gemaakt zijn. De kwaliteit van deze wedstrijdbuks zou natuurlijk in de loop der jaren 

aanzienlijk verbeterd worden met de eigentijdse mogelijkheden tot richtmiddelen, lading en 

dergelijke, wat natuurlijk ook zorgt voor betere schietprestaties. Er vindt als gevolg van een 

aantal zaken tegelijk een enorme opleving plaats van het gehele schutterswezen. 

 In het laatste kwart van de negentiende en het eerste kwart van de twintigste eeuw worden 

zeer veel schutterijen opnieuw opgericht of worden oude - niet meer actieve - schutterijen 

nieuw leven ingeblazen. Op tal van plaatsen steekt het schutterswezen de kop op en worden 

er meer schutterijen dan ooit tevoren opgericht.  

De schutterijen kenden in het verleden vaak een militaire rangindeling. Tegen het einde van 

de negentiende eeuw gaat de schutterij, die tot dan toe in zondags pak met pet en sjerp 

gehuld was, zich steeds meer voorzien van militaire onderscheidingstekens.  

In Zuid-Limburg vindt deze ontwikkeling vlak na 1900 plaats. Het uniform van de schutterij 

zorgde voor een saamhorigheidsgevoel, wanneer de schutterij uittrok. De schutterij werd 

herkenbaar in de optocht van een schuttersfeest als zij in een ander dorp marcheerde en 

zich tijdens dit feest mat met andere schutterijen. Bovendien was het een uiting van het 

militaire karakter, dat kenmerkend is voor de Limburgse schutterijen, waar met name in 

Zuid-Limburg sterk de nadruk op werd gelegd.  

Naarmate de grote internationale schuttersfeesten aan populariteit wonnen, werden 

dergelijke feesten steeds meer en steeds vaker georganiseerd. Om de wildgroei van 

schuttersfeesten te regelen en om ervoor te zorgen dat de feesten goed georganiseerd 

werden, werden de eerste schuttersbonden opgericht. De schutterijen, die zich bij een 

schuttersbond aansloten, verplichtten zich elkaars schuttersfeesten te bezoeken. 



Volgens een rooster kwamen alle bij de bond aangesloten verenigingen aan de beurt om een 

schuttersfeest te organiseren. De oudst bekende schuttersbond werd in 1888 in Maasbracht 

opgericht. In 1896 werd de schuttersbond ‘Eendracht Maakt Macht’ voor de schutterijen in 

de streek rond Weert opgericht. Dit is de oudste van de huidige schuttersbonden. Er bestond 

verschil tussen het noorden van Limburg en het zuiden. In de verschijningsvorm uitte zich dit 

in het feit dat in het noorden van Nederlands-Limburg de schutterijen ettelijke decennia 

langer in het zondagse pak zijn blijven lopen met sjerp om en pet op. Het duurde vaak tot na 

de Tweede Wereldoorlog voordat deze schutterijen zich volledig uniformeerden. 

Daarentegen bleken de schuttersbonden in het noorden eerder van de grond te komen, 

namelijk rondom de eeuwwisseling (1900). In het noorden richtten de schutters zich 

voornamelijk op het schieten en wellicht dat juist dit de vorming van schuttersbonden in de 

hand heeft gewerkt. De bond diende aldaar met name om de schietwedstrijden te regelen.  

In Belgisch-Limburg zijn de schutterijen geconcentreerd in het noordoosten van de provincie, 

langs de Maas en in de buurt van de Nederlandse grens. Ook in andere streken van Belgisch-

Limburg zijn schutterijen actief geweest met name in de zeventiende en achttiende eeuw, 

maar deze zijn niet allen blijven voortbestaan. Bij de Belgische schutterijen in het 

noordoosten, die rond de eeuwwisseling van 1900 actief zijn, zou het eveneens nog tot na 

de Tweede Wereldoorlog duren voordat deze schutterijen het zondagse pak verwisselen 

voor het uniform. Ook hier heeft het schieten alle aandacht. Met de bonden wil het echter 

niet zo vlotten, die komen na de oorlog pas definitief van de grond. Dan pas verenigen de 

schutterijen in noordoost Belgisch Limburg zich in schuttersbonden. Al hebben ze weinig 

leden en niet veel activiteiten, toch weten de Belgische schutterijen zich door deze moeilijke 

jaren heen te slepen. 

Op 6 april 1931 werd in Roermond besloten tot het oprichten van een overkoepelende 

schuttersorganisatie, genaamd 'Limburgsche Schuttersbond'. Het zou echter tot 1937 duren 

vooraleer deze organisatie, inmiddels omgedoopt tot 'Federatieve bond van schutterijen in 

Limburg' haar werkzaamheden daadwerkelijk aanving. Door heroprichting en toetreding van 

twee Belgisch-Limburgse schuttersbonden in 1948, volgde wederom een naamswijziging. De 

nieuwe naam werd: 'De Federatie van in Nederlands- en Belgisch-Limburg gevestigde 

Bonden van Schutterijen, Schietverenigingen en Broederschappen'.  

Om de schutterijen uit de beide Limburgen volwaardige leden van deze federatie te maken, 

werd op 4 april 1965 een reglementswijziging doorgevoerd. De federatie kreeg bij die 

gelegenheid haar huidige naam, namelijk: "Oud-Limburgse Schuttersfederatie" (De O.L.S.).   

De 173 Nederlands- en Belgisch-Limburgse schutterijen met de zware buks hebben samen 

ongeveer 10.000 leden. Zij zijn verder georganiseerd in een van de 9 schuttersbonden. De 

schuttersbonden behartigen de belangen van de aangesloten schutterijen  

 

 



2: Historie schutterij St. Jan 

In 1900 had Grubbenvorst 868 inwoners. In de winter, als het werk op het land stil lag, 
werkten veel mannen en jongens als seizoenswerker bij het ontginningswerk. Hierbij werden 
heidevelden ontgonnen en werden er sparren- en dennenbossen aangelegd. Op 30 
december 1899 werd door een aantal mannen besloten dat ze toch iets van ontspanning 
moesten hebben, na het harde werken. Bij de oprichtingsvergadering op zondag 31 
december 1899 of 7 januari 1900 werd besloten dat ze een schutterij gingen oprichten. Van 
de eerste jaren na de oprichting is maar weinig bekend. Als naam van de pasopgerichte 
schutterij werd gekozen voor de patroonheilige van het dorp: St. Jan de Doper. Het 
schuttersuniform bleef de eerste jaren beperkt tot een eenvoudige uniformpet. Later kwam 
daar een witte broek, oranje sjerp en lans bij. In 1902 kon men in Venlo een stel echte 
schutters- of legergeweren op de kop tikken. Vanaf 1902 werd er ook op de vogel geschoten. 
Schutterij St. Jan heeft zich vanaf het begin als weerbaarheidkorps opgesteld. Hierdoor 
moest de vereniging Koninklijke goedkeuring en toestemming aanvragen om 
oproepingsbevoegdheid te krijgen. Koningin Wilhelmina tekende in 1909 het besluit waarbij 
de statuten van de schutterij werden goedgekeurd. 
 
Tussen de twee Wereldoorlogen in ontwikkelde de schutterij zich tot een actieve schutterij, 
die vaak deelnam aan schuttersfeesten en bondsconcoursen. Halverwege de jaren 30 van de 
vorige eeuw kregen de schutterijen te maken met Hinderwetbepalingen en eisen van de 
vuurwapenwet. Tijdens de 2de Wereld Oorlog waren er geen verenigingscontacten tussen 
de leden van de schutterij. De eerstvolgende ledenvergadering na de oorlog werd gehouden 
in februari 1946. De jaren die volgden waren moeilijk. Vanaf 1958 trad de schutterij weer in 
volledig uniform en met geweren naar buiten. Bij het 60 jarig jubileum in 1960 kon de 
schutterij dan ook trots zijn op 50 leden en de huldiging van de drie oprichters. In 1961 werd 
het Tamboer- en Klaroenkorps opgericht. Dit was in eerste instantie niet zo’n succes. In 1965 
werden de instrumenten verkocht aan Harmonie St. Joseph. De Harmonie leverde in de 
jaren erna tamboers aan de schutterij, totdat St. Jan in 1975 weer over eigen tamboers 
beschikten. Eind jaren 70 werd door de leden van de schutterij in het centrum boerderij  
Zanders afgebroken en van de materialen werd ons huidige clublokaal gebouwd. Allemaal 
door eigen leden. In 2000 werd een groot eeuwfeest gevierd met als hoogtepunt op zondag 
een prachtige optocht met nevenwedstrijden. Tijdens dit eeuwfeest werden ook onze 
huidige uniformen gepresenteerd. 
In 2009 werd het hoogtepunt in de geschiedenis van onze schutterij behaald nl. het winnen 
van het Oud  Limburgs Schuttersfeest in Neer. Het zestal Bjorn van Berkel, Roel Wijnhoven, 
Jos v/d Bercken, Jan Gielen, Hay Verhaagh en Ger Versleijen zette met deze prestatie de 
schutterij op de kaart. Het winnen van het Oud Limburgs Schuttersfeest betekent ook 
automatisch dat het daarop volgende jaar het OLS georganiseerd wordt door die schutterij. 
Zo werd dan ook in 2010, met medewerking van de hele Grubbenvorster gemeenschap, het 
Oud Limburgs Schuttersfeest in Grubbenvorst georganiseerd. Dit is het grootste evenement 
dat de schutterij samen met Grubbenvorst heeft georganiseerd.  In 2012 is de schutterij 
genoodzaakt, mede door de uitbreiding  van de veiling het schietterrein aan te passen. 
Omdat we niet meer kunnen beschikken over het schootsveld en als gevolg van de 
veranderde milieuwetgeving is het niet meer mogelijk om in de openlucht te schieten en zijn 
er 10 kogelvangers geplaatst om het schieten voor de toekomst ook veilig te stellen.  



 Het zestal dat in 2009 het OLS wist te winnen, samen met de buksmeesters en parapluman. 
 
 
 

 
                                 D’n Um, het beeld dat elke OLS winnaar een jaar in zijn bezit mag houden.  
 
 
 
 
 
     
 



 
                                                                  Oude groeps foto uit het jaar 1983 

 

Opstellen tijdens een bondsfeest in 2010.  

 

 

 



3: Bestuur 

Het bestuur bestaat uit 7 personen die gekozen worden door de leden van de schutterij, op 

de jaarvergadering die elk jaar in Maart gehouden wordt. Bestuursleden worden altijd 

gekozen voor een periode van 3 jaar en kunnen zich daarna natuurlijk ook weer herkiesbaar 

stellen voor een volgende bestuursperiode. Als er een lid van het bestuur herkiesbaar is 

bestaat er natuurlijk ook voor de overige leden de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen 

voor het bestuur door middel van een schriftelijke opgave bij het secretariaat. 

Binnen het bestuur heb je ook een dagelijks bestuur. Deze zijn verantwoordelijk voor de 

dagelijks leiding. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. De  voorzitter 

wordt elke 3 jaar opnieuw gekozen door de leden, de overige bestuursfuncties worden 

gekozen binnen het bestuur.  

Het huidig bestuur en enkele van hun taken:  

Peter Relouw  Voorzitter  algemene zaken, vergunningen,  

Leo Claasens  Penningmeester     financiën, onderhoud gebouw en terrein 

Tom Rossen  Secretaris  secretariaat   

Hans Hermans Vice-voorzitter barcommissie  

Jos Gommans  Bestuurslid  pr, notulen 

John Alberts  Bestuurslid  buksmeester, afvalcoördinator 

Mark Gerits  Bestuurslid  contacten tamboers, techniek, uniformering 

Het bestuur wordt nog ondersteunt door een aantal Ere bestuursleden. Dit zijn bestuurders 

uit het verleden die veel betekend hebben voor de vereniging.  Zie zijn door de algemene 

ledenvergadering uit geroepen tot Ere bestuurslid/Ere voorzitter. 

Ad v/d Vleuten Ere voorzitter    

Tom Rutten  Ere voorzitter 

John Vercoulen Ere bestuurslid    

Ger Versleijen  Ere bestuurslid      

Verder hebben we bij onze schutterij ook nog enkele ereleden, die deze titel hebben 

verdiend voor hun verdiensten voor onze schutterij. 

 



De ereleden van onze schutterij zijn op dit moment. 

Hay Wijnhoven   Jac. Wijnhoven 

Ton Gerits    Hans Relouw 

Sjef Sijben      

Hay v/d Boogaard                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4: Uniformering 

Onze uniformering stamt uit  de tijd van onze oprichting omstreeks 1900. Het is een gala 

uniform van de infanterie. Het korps is opgebouwd uit verschillende facetten die uit het 

verleden ook een rol speelden bij een Schutterij. 

Bordjes drager 

De schutterij begint met een bordjes drager dit is een jeugdig lid. Op het bordje staat de 

naam van de schutterij, onze patroon heilige Sint Jan, en het jaar van oprichting. 

Sappeurs 

Na de bordjes drager komen de sappeurs. De sappeurs/bielemannen gaan sinds 1967 bij St. 
Jan voorop, vanaf 1987 zijn de bielemannen vervangen door sappeurs, dit zijn bielemannen 
in uniform. De bielemannen, zijn stevige, bebaarde kerels met gevaarlijk uitziende bijlen 
(vandaar de naam). De bielemannen liepen vroeger met de (katholieke) processies mee om 
de door protestanten opgeworpen versperringen te verwijderen.  

 
 
Een Sappeur is eigenlijk het militaire equivalent van een bieleman en meestal te herkennen 
aan een rugzak. In lijn met symbolische taken om de vrije doorgang te waarborgen, zijn deze 
schuttersfiguren afgeleid van 19e eeuwse soldaten die sappen of loopgraven moesten 
maken. Zij werden later als geniesoldaten bij de verbindingstroepen ingedeeld. Zie daar de 
verbindende schakel met de sappeur als wegbereider voor de schutterij. Voor een sappeur is 
het dragen van een baard niet verplicht. 
 
Drumband 
Zoals al eerder aangegeven heeft de schutterij sinds 1975 weer een eigen drumband. 
De drumband staat onderleiding van Tonnie Stappers die al meer als 26 jaar les geeft aan de 
drumband. Bjorn van Berkel heeft de leiding over de tamboers, hij is verantwoordelijk voor 
de tamboers en de instrumentarium en hij heeft de leiding in de optochten.  
Nieuwe leden voor de drumband kunnen in overleg met Tonnie en Bjorn beginnen met de 
les. 



Marketentsters 

 

. 
 

In 1992 deden de Marketentsters hun in trede bij de schutterij. In het begin hadden we 3 
marketentsters maar omdat de manschappen meestal met 4 schutters naast elkaar lopen 
hebben we in 2010 besloten dat we ook  4 marketentsters wilden aanstellen. 

Een marketentster (ook: zoetelaar of zoetelaarster) was een wasdame van een 
legereenheid. Vaak was de vrouw getrouwd met een militair beneden de rang van 
onderofficier. Legereenheden die te velde trokken werden vaak vergezeld van die dame die 
de soldaten in haar eenheid, tijdens de rustpauzes, voorzag van een borreltje en een hartig 
hapje. Het leger kende toentertijd nog geen eigen kantinedienst. Tijdens het verblijf in de 
kazerne verzorgden de marketentsters de soldatenkantine en verrichtten ook 
werkzaamheden als het wassen en onderhouden van de kleding van de soldaten. 

In de negentiende eeuw werd in het Nederlandse legerde functie van marketentster aan 
strikte regels gebonden. Zo werd onder andere bepaald dat de marketentster getrouwd 
moest zijn met een lid van het onderdeel. Ook werd vastgelegd wat zij mocht verkopen en 
tegen welke prijs. Naast een uniform dat een sterke gelijkenis vertoonde met dat van haar 
eenheid, kreeg de marketentster ook een penning waarop haar naam en het legeronderdeel 
was vermeld. Het Nederlandse leger kende nog tot in de twintigste eeuw marketentsters. 
Daarna werd hun functie overgenomen door de kantinedienst.  
Sinds 1973 hebben de Limburgse schutterijen weer officiële marketentsters in uniform, die 
ook aan wedstrijden deelnemen. 

De vaandel drager 
 

De vaandel drager is een officier die het vaandel draagt. Volgens oud gebruik zal een 

schutterij altijd uitrekken met het vaandel. Op het vaandel staat net als op het bordje  onze 

patroon heilige, de verenigingsnaam en het jaar van oprichting .   

 

 



Koningspaar 

Op de laatste zondag van Augustus wordt elk jaar het koningsvogelschieten gehouden. 

Degene die de laatste resten van de vogel naar onderen schiet, gaat voor een jaar voorop als 

koning van de schutterij.  Gebruikelijk is dat de koning ook een koningin heeft, dit is niet 

verplicht. 

 

De koning mag elke bestuursvergadering bij wonen. En zal op  iedere receptie waar het 

bestuur naar toe gaat ook mee gaan. De rechten en plichten van de koning staan vermeld in 

het koningsprotocol wat elk jaar voor aanvang van het koningsvogelschieten voorgelezen. 

Als een koning zich 3 keer achter elkaar tot koning schiet zal hij nadat hij 3 jaar zijn 

koningschap heeft vervuld gekroond worden tot keizer. Dit is bij onze schutterij nog nooit 

voor gekomen. 

Officieren  

De officiersrang worden bij onze schutterij vervuld door de bestuursleden en 

erebestuursleden. We hebben de volgende rangen binnen onze vereniging:  

Voorzitter/ Erevoorzitters: Kolonel  

Penningmeester/Secretaris: Luitenant Kolonel 

Overige bestuursleden: Kapitein, 1e Luitenant, 2e Luitenant, vaandrig (officier in opleiding) 



                   Rang: 1
ste

 Luitenant                                           rang: Kolonel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een compleet officiers uniform kost ongeveer   € 1500-1600,= 

 

Commandant    

De commandant heeft tijdens de optocht het bevel over de schutterij. Ook 

zal hij ervoor zorgen dat de  uniformering in de gaten houden en 

mankementen laten repareren. De huidige Commandant is Kees v/d Brink 

de reserve commandant is Mark Gerits. De commandanten zullen een 

aantal keren per jaar exercitie avonden houden. Mocht er tussentijds toch 

nog onduidelijkheden zijn over de commando’sed. kun je altijd deze 

mannen aanpreken.    

 

 

Manschappen  

De manschappen bestaan uit  de overig leden. Deze zijn ooit wapen dragend geweest maar 

dit is al een hele tijd niet meer. Vrouwen kunnen bij ons niet als manschap mee lopen in de 

optocht, omdat er in onze reglementen staat dat er geen vrouwen mogen lopen achter het 

vaandel m.u.v. een koningin. 



Om een kleine indicatie te geven een compleet manschap uniform kost 

ongeveer € 1200,=        

             

 

 

 

 

 

5: Activiteiten 

Er zijn aan aantal activiteiten per jaar dit  bestaat uit eigen verenigingsactiviteiten,dorps 

activiteiten maar ook uit bonds- en federatie activiteiten. Alle activiteiten waar we 

geüniformeerd naar toe gaan, wordt van elk geüniformeerd lid ook geacht dat hij hierbij 

aanwezig is. Dit omdat dit toch de basis is van onze vereniging. In het begin van het seizoen 

zal een agenda waar zoveel mogelijk datums vermeld staan rond gestuurd worden. Zodat 

hier rekening mee gehouden kan worden. Er zijn ook schiet activiteiten, hier kan men zich 

vooraf het seizoen voor opgeven of je actief mee wilt doen. Ook dan geldt dat je bij elke 

schietwedstrijd aanwezig zult zijn.  Ook de schietwedstrijden staan in de agenda. Mocht 

iemand toch niet kunnen dan zal hij  voor geüniformeerde activiteiten zich afmelden bij de 

commandant, en voor schiet activiteiten  bij de Buksmeester. 

Enkele jaarlijkse terug kerende geüniformeerde activiteiten zijn: 

 In maart de jaarvergadering deze begint met Heilige mis daarna is de vergadering 

zelf.  Aansluitend is er een feest avond georganiseerd door een elk jaar veranderende 

commissie. 

 Elk zijn er drie bondsfeesten, in mei, in juni en in augustus elk 1. Hier nemen 19 

andere schutterijen aan deel, die aangesloten zijn bij de schuttersbond Juliana. Een 

bondsfeest bestaat uit een optocht, schietwedstrijd met de zware buks, 

schietwedstrijd voor de jeugd met de windbuks en nevenwedstrijden op het terrein 

zoals, muziekwedstrijden, jurering  koningspaar, marketentsters, sappeurs. Op een 

bondsfeest kan er door alle schutters van een schutterij deelgenomen worden aan de 

schietwedstrijden. Er wordt dan geschoten met zestallen. Elke schutterij is een keer 

per 6/7 jaar aan de beurt om een bondsfeest te organiseren. 

 



 Op de eerste zondag in juli vindt het grootste schuttersfeest van de beide Limburgen 

plaats nl. het “Oud limburgs Schuttersfeest” afgekort O.L.S.  Hier nemen ongeveer 

160 Schutterijen uit Nederlands- en Belgisch Limburg aan deel. Ook hier vinden 

dezelfde onderdelen plaatst als op een bondsfeest, met alleen het verschil dat er van 

elke schutterij 1 zestal schutters zal deelnemen aan de schietwedstrijd. De schutterij 

die de schietwedstrijd wint, mag het jaar erop het OLS organiseren. 

 In het laatste weekend van Augustus vindt ieder jaar het feestweekend van schutterij 

St. Jan plaats met het dorps-en verenigngschieten op zaterdag en het 

koningsvogelschieten op zondag. 

o Het dorps- en verenigingsschieten is een schietwedstrijd voor alle verenigingen, 

buurtverenigingen, vriendenclubs e.d. Deze is opgezet om het dorp bekend te 

maken met het schieten met de zware buks en de schutterij. 

o Op de laatste zondag van augustus is elk jaar het koningsvogelschieten.  Dit is de 

dag waar de meeste schutters naar uitkijken omdat we dan weer gaan schieten 

voor de nieuwe koning. We beginnen de dag met het afhalen van de huidige 

koning samen met de harmonie.  Eenmaal aangekomen op de  schuttershof  zal 

de koning ontdaan worden van zijn versierselen en kan er begonnen worden met 

het schieten op de koningsvogel. Voor niet leden van de schutterij bestaat de 

mogelijkheid om mee te schieten op de erelidsvogel. Nadat de koning bekend is 

zal hij gehuldigd worden en is er in de feesttent het koningsbal. 

 Verder worden we nog een enkele keer gevraagd voor dorpsactiviteiten, zoals het 

openen van de jaarlijkse aspergefeesten en de intocht van sinterklaas.  

Per jaar hebben we ook verschillende schiet activiteiten.  

De meeste wedstrijden zijn aan het begin van het seizoen bekend, maar in overleg met de 

schutters en de buksmeester worden er ook wel eens wedstrijden aan toegevoegd. 

Wedstrijden die vast staan zijn o.a.  

 De wintercompetitie dit is een onderlinge wedstrijd die loopt van Januari tot 

Maart.  

 Een 4 tal SCNL wedstrijden, dit zijn zestalwedstrijden die in het leven zijn 

geroepen ter oefening voor het OLS. Hier doen ongeveer 9 verenigingen aan mee. 

SCNL staat voor “ Schutters Combinatie Noord Limburg”. Op deze wedstrijden 

worden meestal 3 of 4 rondes geschoten. 

  3 Bondsschuttersfeesten, hier wordt geschoten met zestallen en er wordt net zo 

lang geschoten tot er een winnaar bekend is in de verschillende klassen. Er wordt 

geschoten in de zgn. A klasse, B klasse, C klasse en D klasse. 



 Bondskampioenschap,  dit is een wedstrijd voor alle schutters die op de 3 

bondsfeesten niet gemist hebben tijdens het inschieten van de kaart.   

 Iedere zaterdag als het gebouw open is voor de verenigingsavond kan iedere 

schutter wat schoten lossen om te oefenen. Er worden ook soms onderlinge 

wedstrijdjes georganiseerd. 

 Clubkampioenschappen. Elk jaar wordt in september het buiten-schietseizoen 

afgesloten met de clubkampioenschappen.  

  Er mag vanaf de 14 jaar geschoten worden met de zware buks. 

 Als het buitenseizoen ten einde is rond September start binnen in het gebouw de 

wintercompetitie met de windbuks.  Dit zal ook plaatsvinden op de 

verenigingsavond op zaterdagavond.  

 Omdat steeds meer schutterijen in de wintermaanden met de windbuks schieten 

worden ook hier wedstrijden voor georganiseerd. Dit is meestal op een 

donderdag avond.  

Ook zullen er buiten deze standaard activiteiten een beroep op de leden gedaan worden.   

 Zo zal er voor grotere activiteiten van onze schutterij natuurlijk ook enkele 

werkzaamheden verricht moeten worden zoals o.a. het opzetten van de feesttent 

en het in orde maken van de schuttershof. Hierbij vragen wij natuurlijk ook de 

medewerking van de leden van onze vereniging. 

 Verder verzorgt onze schutterij al heel erg lang de inzameling van oud ijzer in 

Grubbenvorst en soms bij enkele projecten. Omdat dit de grootste financiële 

inkomstenbron voor onze schutterij is, wordt hiervoor ook de medewerking van 

de leden gevraagd. Zo is er een vast werkrooster voor toezicht en 

werkzaamheden bij de oud ijzer containers, hierbij zijn alle leden zo’n 2 of 3 keer 

per jaar aan de beurt. Verder wordt er incidenteel ook medewerking gevraagd bij 

grotere “projecten”. 

 Elke week als het verenigingslokaal geopend is , zal er ook door een van de leden 

van de schutterij “bardienst” gedraaid moeten worden. Ook hiervoor is een 

schema opgesteld waarbij alle leden/aspirant-leden ongeveer 1 of 2 keer per jaar 

aan de beurt zijn. De instructies hiervoor worden gegeven door de mensen van de 

barcommissie. 

 Verder zijn er nog af en toe activiteiten die we houden om zo ook weer wat geld 

voor de schutterij te kunnen verdienen. Hiervoor wordt dan ook meestal de 

medewerking van de leden gevraagd. Hierdoor is het dan ook mogelijk om de 

contributie zo laag te houden. 



6: Lidmaatschap 

We kennen verschillende vormen van lidmaatschap. 

Jeugdleden, Dit zijn meestal de bordjesdrager en de jeugdige tamboers. Ze zijn niet 

contributie verplicht.  

Aspirant leden, als je, je aanmeld als lid van de schutterij wordt je eerst aspirant lid je moet 

dan 16 jaar of ouder zijn. Dit is gedurende één jaar. Na een jaar kun je in stemming worden 

gebracht voor  lid. Tijdens dit aspirant lid maatschap kun je aan alle activiteiten mee doen 

alleen heb je op vergaderingen geen stemrecht. Je bent dan wel contributie verplicht, dit is 

momenteel € 50,= per jaar. 

Vrouwelijke leden van onze schutterij blijven altijd aspirant lid. Zij zullen na het eerste jaar 

wel in stemming worden gebracht op de ledenvergadering als blijvend aspirant lid. 

Lidmaatschap, na een jaar wordt je in stemming gebracht tot lid. Als je op de leden 

vergadering, meer als de helft van de aanwezige leden, aan stemmen voor hebt, wordt je 

aangenomen als lid. Dan wordt je ook meteen uniformdragend lid, dit geldt alleen voor de 

mannelijke aspirant leden, of vrouwelijke aspirant leden die aan functie hebben voor het 

vaandel . Je kan door middel van hoge uitzondering en in overleg met het bestuur 

voorgedragen worden als blijvend aspirant lid. Dit houdt ook meestal in dat je geen uniform 

zal krijgen. In beide gevallen ben je contributie afdragen verplicht. 

Statuten en Huishoudelijk reglement. De schutterij heeft alles vast gelegd in de statuten 

deze zijn op te vragen bij de secretaris. Langs de statuten heeft de schutterij een 

huishoudelijk reglement opgesteld. Dit wordt door de leden opgesteld en goed gekeurd.  

Door middel van dit boek werk hopen je een beetje duidelijk gemaakt te hebben wat een 

schutterij inhoudt en wat je kunt verwachten als je, je aanmeld. Natuurlijk als er vragen zijn, 

schroom niet om een bestuurslid aan te spreken en je vraag te stellen. 

 

Het bestuur 

 

 

 

 


