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Een ledenvergadering in coronatijd, wie zit daarop te wachten? 

Beste Schuttersvrienden en vriendinnen, Gildebroeders en zusters,  

Opnieuw moeten we afschalen met onze activiteiten, die we nog maar net weer een beetje hadden opgestart. 

En opnieuw ziet onze schutterstoekomst er even niet zo rooskleurig uit.  

Gelderland, Nederland en de landen om ons heen, en zelfs over de gehele wereld blijven kampen met het 

vervelende coronavirus. Alle maatregelen moeten worden genomen om verdere verspreiding tegen te gaan en 

dat is vervelend. Lastig ook, omdat we niet op een normale manier boodschappen kunnen doen, lastig omdat 

we niet ons wekelijks kaartje kunnen schieten in het schutterslokaal, en vooral lastig omdat we elkaar niet 

kunnen ontmoeten.  

En dat is juist wat ons als schutters en gildeleden zo diep in het hart treft.  

Maar laten we niet te ver weg zakken en bij de pakken neer gaan zitten.  

Elke vereniging is misschien wel weer in staat om iets te organiseren zoals we dat tijdens de eerste “lockdown” 

ook deden. Denk aan jullie bewoners in jullie dorpen, in de verzorgingshuizen en aan diegene die het extra 

moeilijk hebben in deze periode. Een telefoontje, een kaartje of een andere vorm van aandacht is iets waar 

men de gehele dag naar uit kan kijken…. dat maakt de komende periode misschien iets lichter en makkelijker 

om door te komen. We geven nog niet op! 

Ik wil daar wel bij aangeven, dat alles wat je wilt ondernemen, (in de buitenomgeving) even bij de gemeente of 

de veiligheidsregio moet worden aangemeld, om niet voor vervelende verrassingen te komen staan.  

Het belangrijkste is; zorg voor elkaar, in welke vorm dan ook.  

Wij als Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus hebben ook de laatste periode niet helemaal stil gezeten. Er 

zijn diverse bijeenkomsten en vergaderingen geweest en een heel klein beetje keken we alweer naar een 

gezondere toekomst. Zelfs vond er een evaluatievergadering over het afgelopen seizoen plaats en keken we 

vooruit naar de evenementen van het komende jaar. Het blijft echter een kwestie van voortdurend aanpassen, 

kijken naar wat wel en wat niet kan en dat soms in een rap tempo kunnen omzetten. 

Om toch een vorm van verbondenheid te hebben dit jaar, hebben we besloten om de ledenvergadering van 26 

november wel te laten doorgaan via een interactieve videoverbinding. Enerzijds omdat we jaarstukken met 

elkaar moeten bespreken en moeten bekrachtigen,  

anderzijds om toch het gevoel van saamhorigheid toch te blijven waarborgen.  

We moeten het immers nog steeds samen doen.  

We zijn momenteel hard aan het zoeken hoe we dit gaan inkleden. U ontvangt daar straks als vereniging een 

bericht over, maar we vragen u nu alvast om na te denken wie u tijdens deze videovergadering wilt 

“afvaardigen” namens uw vereniging. Het zal in principe één persoon zijn die we graag “in beeld” zouden 

willen zien. En wat zou er mooier zijn om dit ook nog eens in uniform te doen met z’n allen, zodat we toch 

even dat traditionele gevoel met elkaar kunnen beleven.  

Houdt dus uw mailbox in de gaten en blijf vooral gezond door u aan de regels te houden! 

Tot gauw. 
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