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Groesbeek, 16 februari 2021 
 
Onderwerp: Besluit rondom evenementen 2021. 
 
Beste schuttersvrienden, vriendinnen, Gildebroeders en zusters,  
 
Na een aantal weken van overwegingen, diverse gesprekken en 
vergaderingen, hebben wij als bestuur van de Gelderse Schuttersfederatie, 
helaas het besluit genomen, dat wij het schuttersseizoen van 2021 in 
Gelderland, niet zullen laten plaatsvinden onder auspiciën van onze 
federatie.  
 
Dit houdt in dat de geplande schuttersconcoursen en evenementen dit jaar 
enkel en alleen door kunnen gaan, wanneer een organiserende vereniging 
dit zelf wil.  
 
Een aantal overwegingen die tot dit besluit hebben geleid wil ik graag 
toelichten; 
  
Op de eerste plaats zijn er de onduidelijkheden en onzekerheden, hoe we 
ervoor staan als de maatregelen gehandhaafd blijven, dan wel enigszins 
versoepeld zouden zijn. Wat mag er wel en wat mag er niet tegen de tijd dat 
de concoursen op de agenda staan? Een schuttersconcours organiseren met 
1,5 meter afstand tussen de deelnemers is echter voor ons onacceptabel en 
onuitvoerbaar.  
 
Ten tweede speelt de gezondheid van iedere deelnemer voor ons een te 
belangrijke rol. Ons is gebleken dat een groot deel van het leden bestand 
van de verenigingen maar ook van onze colleges en besturen, er erg 
sceptisch tegenover staan, om weer een schuttersconcours te bezoeken dit 
jaar.  
 
Ten derde zijn wij afhankelijk van het advies van de veiligheidsregio’s en de 
gemeentebesturen, die de vergunningen moeten verstrekken voor deze 
evenementen. Wij weten dat zij erg terughoudend zullen zijn met het 
verlenen van vergunningen voor dergelijke, grote evenementen.  
Zeker als we nu op dit moment “de routekaart coronamaatregelen” van de 
rijksoverheid bekijken.  

Aan alle Gilden en Schutterijen  

van de Gelderse Schuttersfederatie,  

Colleges, Kringbesturen, leden van de Gilderaad. 
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Tot slot willen wij de verenigingen wijzen op het financiële risico van het 
organiseren van een evenement. Met name de onzekerheid over het aantal 
deelnemers en bezoekers. Inmiddels weten we ook dat grote nationale 
evenementen alsmede kleinere lokale evenementen reeds afgelast zijn, 
mede door de punten die ik hierboven heb benoemd. 
 
Schuttersvrienden, Gildebroeders en zusters, wij als bestuur zijn ons er ter 
degen van bewust dat dit voor u als organiserende en/of deelnemende 
vereniging geen leuk besluit is maar de huidige maatregelen rondom het 
coronavirus kunnen ons niet anders doen besluiten. 
 
Wij zijn dan ook van mening, dat wij er meer in zien, dat eerst de lokale 
schuttersfeesten, het koningschieten en de kermissen weer op gang gaan 
komen. Als dit soort evenementen weer georganiseerd kunnen worden, dan 
kunnen de schutterskringen en mogelijk de federatie weer haar 
evenementen oppakken en organiseren. Broederschap en betrokkenheid 
moet vanaf de “eigen grond” weer opgebouwd gaan worden.  
 
Wij zullen jullie echter niet in de kou laten staan, als er toch kleinschalige 
evenementen gepland mogen worden, dan willen wij graag met jullie 
meedenken om er een geslaagd evenement van te maken.  Ook wanneer er 
b.v. federatieve onderscheidingen uitgereikt zouden kunnen worden.  
 
Wij hopen van harte dat we in 2022 weer volop kunnen genieten van onze 
mooie culturele verenigingen, op al onze federatieve evenementen, met als 
hoogtepunt het vieren van het landjuweel in Giesbeek.  
 
Voor nu, blijf gezond door u aan de maatregelen te houden, pas goed op 
elkaar en blijf vooral als schutters en gildeleden contact met elkaar houden.  
We zullen u regelmatig via www.schuttersnet.nl en via diverse mailingen op 
de hoogte houden van alles wat ons allen boeit…. Het Gelderse 
Schuttersleven. 
 
In Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid, en in deze ook nadrukkelijk de 
Gezondheid, teken ik, 
 
Namens het bestuur,  
Voorzitter Wim Sanders.  
 

 
 

 

http://www.schuttersnet.nl/

