Kort woordje aan de leden van de GSF,
Beste Schuttersvrienden en vriendinnen,
Gildebroeders en zusters, leden van de gilderaad,
leden van de federatieve commissies en iedereen
die het schuttersleven in Gelderland een warm hart
toedraagt,
Houdt u het nog een beetje vol zo zonder schuttersactiviteiten
in uw omgeving, …?
Of schreeuwt uw pak en hoed ook zo hard naar u….
dat ze de kast uit willen…om weer gedragen te worden, …. ?
Helaas zult u uw pak en attributen toch nog even moeten temmen…
want het kan nog niet zo zijn dat we elkaar treffen op diverse
evenementen.
Eigenlijk zouden nu de kringdagen afgelopen zijn en zouden we
uitzien naar de Gelderse Schuttersdag in september, maar helaas…
ook die laten we dit jaar voor wat het is.
Gelukkig kunnen we al wel wat meer bij elkaar op visite komen of
wat meer gaan vergaderen met elkaar.
Dat doen wij als federatiebestuur ook. Zo hebben we onlangs het
overleg voor de hernieuwing voor het Gelderse vendelzwaaien weer
opgepakt met de commissie en heeft ook de commissie voor het
jubileumboek alweer bij elkaar gezeten. En er wordt er achter de
schermen door enkele bestuursleden gewerkt aan een nieuw
computerprogramma voor de inschrijving en verwerking van de vele
schuttersconcoursen… kortom… wat we kunnen, …. dat doen we… en
ik merkte bij de deelnemers dat ze er nog steeds veel zin in hadden
en dat voelt goed.

Ik ga ervan uit dat ook de verenigingsbesturen
bekijken hoe zij de vlam brandend kunnen
houden bij hun verenigingen en de leden
kunnen blijven motiveren… Ik ben daar niet zo
bang voor want o.a. de vendeldemonstraties
hebben ertoe bijgedragen dat we in beeld bleven bij de bevolking en
ook bij de diverse weekbladen.
En nu er weer wat meer gerepeteerd mag worden op het gebied van
muziek, majorette en vendeliers doe ik het voorstel om dat ook te
laten zien aan de mensen in jullie dorpen.
Bij mooi weer is er niets mooier dan buiten, (b.v. op het kerkplein)
een repetitie te houden die gelijk iedereen kan aanschouwen… en
dat is misschien ook weer mooi voor de vele vakantiegangers die we
momenteel in Gelderland mogen begroeten… kortom… kijk maar
eens wat je kunt ondernemen…
Men zal je er dankbaar voor zijn… en… het mes snijdt aan twee
kanten…dat weet ik zeker…
De meesten van ons gaan nu hun vakantieperiode tegemoet en ik
wens iedereen dan ook een gezellige en veilige tijd toe… waar u ook
heen zult gaan… kom alstublieft gezond terug in uw dorp op Gelderse
bodem. Tot ziens, tot gauw…
Voorzitter Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus,
Wim Sanders.

