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Schutterij St. Isidorus Oud-Dijk (Didam)  Email: secretaris@oud-dijk.nl 

  Internet site www.oud-dijk.nl 

 

Middels deze weg nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Bijzondere ledenvergadering 

vergadering van schutterij “St. Isidorus” op donderdag 2 maart a.s. 's avonds om 20.30 uur bij  

dhr. Fr. Gesthuizen, Café - partycentrum “Plok”, Dijksestraat 52 te Oud-Dijk. 

 

 Agenda: 
1. Opening 

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 27 oktober jl. 

3. Ingekomen stukken  

4. Het bestuur heeft de heer Leo Peters bereid gevonden zich te kandideren voor het 

bestuurslidmaatschap. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 1 week voor aanvang van deze 

vergadering worden gesteld, middels een schriftelijk verzoek aan het secretariaat, welke door 

tenminste vijf leden is ondertekend.  

5. Uitreiking van de Nieuwe Sjerpen voor de Ere Leden 

6. Deelname aan de komende evenementen:  

• GKVI 26-03-2023 

• Kringdag 23-04-2023  

7. Het invullen van vacatures in het bestuur is voor veel verenigingen een grote opgave.  

Dat geldt de laatste jaren ook voor onze schutterij.  

Vandaar dat we in deze ledenvergadering met elkaar in gesprek willen gaan: 

a) Over de beeldvorming die bestaat over het bestuur van de schutterij.  

b) Om bestuursleden te ontlasten willen we met elkaar bekijken welke taken door niet-

bestuursleden uitgevoerd kunnen worden.  

c) Tevens wordt het voorstel besproken om het mogelijk te maken dat nieuwe 

bestuursleden lid kunnen blijven van de sectie waar ze deel van uitmaken. 

We hopen dat deze vergadering ertoe leidt dat het toetreden tot het bestuur wordt 

vergemakkelijkt. De verantwoordelijkheid voor het door laten groeien van onze vereniging is 

er een voor ons allemaal: in broeder- en zusterschap, trouw en dienstbaarheid! 

8. Wat verder ter tafel komt 

9. Rondvraag 

10. Sluiting  

 

Namens het bestuur, Bas Loeters, (secretaris) 

Agenda 2023 
26-03-2023  GKVI Duiven OG en Remigius  

20-04-2023  Algemene Ledenvergadering  

23-04-2023  Kringdag Montferland Eendracht N Wehl 

20-05-2023  Vrijwilligersfeest  

27-05-2023  6 Kamp  

29-06-2023  Bijzondere ledenvergadering  

02+09-07-2023  Oefenzondagen 

10-07-2023  Seniorenschuttersfeest  

16/17-07-2023  Schuttersfeest 2023 

03-09-2023  Federatie-dag Willen Tell Silvolde  

24-09-2023  Bieleman treffen Wilhelmina 

13-10-2023  Sectievergadering  

26-10-2023  Bijzondere ledenvergadering  

05-11-2023  Marketenstertreffen Eendracht N Wehl 
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