Beste Schuttersvrienden en vriendinnen,
Gildebroeders en Zusters en allen die het schutters en gildeleven in
Gelderland een warm hart toedragen.
Je zou het misschien niet zeggen, en eigenlijk misschien ook snel willen vergeten,
maar toch kruipt ook het jaar 2021, langzaam, aan ons voorbij.
Een jaar waarin we veel hebben moeten missen op schutters en gilden gebied.
Een jaar waarin we eigenlijk als Gelderse Schuttersfederatie niet hebben kunnen
doen, waarvoor we ooit zijn opgericht.
Een jaar waarin we het wel hebben geprobeerd, en waarin het soms ook
lukte om ons zelf aan ons dorp te laten zien.
Maar meestal, zeker in bepaalde perioden, was het toch weer even; ….net niet!
De gezondheid van ons allen staat voorop, dat van jezelf en van je medemens.
En toch doet het dan ook pijn dat we bijna niets van onze mooie traditie hebben kunnen laten zien.
Maar toch moeten we niet opgeven, en ons hoofd laten hangen.
We moeten we niet toegeven aan het gevoel dat we verslagen zijn, of dat het vendel al gevallen is.
Een goede schutter of gildebroeder is niet te verslaan, als het op zijn tradities aankomt.
Die willen we nog steeds blijven uitdragen in onze mooie Gelderse dorpen.
Ik hoop dan ook van harte dat u volgend jaar toch de federatie in al haar facetten blijft steunen.
Bij de vergaderingen, bij de concoursen en bij de diverse evenementen.
Zonder elkaar kunnen we niets.
En daarom willen we u met een kleine attentie bedanken voor uw betrokkenheid en inzet voor het afgelopen jaar,
en spreek ik de wens uit dat het u allen goed mag gaan.
Met name qua gezondheid maar zeker ook qua betrokkenheid bij het gilde en schuttersleven van Gelderland.
Ik wens u fijne en vooral gezellige feestdagen toe en hoop u allen weer te ontmoeten volgens jaar op een van
onze evenementen.
met vriendelijke Schutters en Gilde groet,
Voorzitter
Wim Sanders

