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Jaarverslag Schutterij St. Isidorus Oud-Dijk 2020-2021 

 

Volgens goed gebruik, maar ook conform de statuten en recent aangepaste wetgeving 

verankerd in het burgerlijkwetboek, is het ons een eer om tijdens de fysieke algemene 

ledenvergadering 2021 verslag te doen van het afgelopen schuttersjaar. 

 

Door de nog steeds heersende pandemie en de daarmee verbandhouden vergaande 

maatregelen die ook het schuttersleven nog deels in de greep houdt, was het noodzakelijk 

wederom de algemene ledenvergadering uit te stellen.  

 

De Corona Pandemie waarvan we tijdens de laatste ledenvergadering dachten dat die op zijn 

retour zou zijn, bleek een derde golf in petto te hebben. Het virus was de ontwikkelaars van de 

diverse vaccins toch nog te snel af. Maar de aanhouders winnen blijkt. Inmiddels zijn ruim 17 

miljoen prikken gezet. Daarmee roeien we het virus niet uit, maar elimineren we het 

maatschappelijk ontwrichtende effect van het overbelasten van ons zorgstelsel. 

 

In het coronatijdperk hebben we ons schuttersbestaan leren waarderen door het voor een 

belangrijk deel te moeten ontberen. 

De stabiele factor, ijkpunt in de tijdsbeleving van schutters, (we doen iets voor of na 

schuttersfeest) werd onhold gezet, iets dat sinds de oprichting van onze schuttersvereniging 

niet is voorgekomen, met uitzondering van de vijf donkere jaren van de bezetting. 

Ondenkbaar! Maar het moest. 

 

Door toch enkele activiteiten te ontwikkelen, wisten we te voorkomen dat we door de 

gedwongen corona ingetogenheid in een winterslaap zouden doezelen. 

 

Zo was er een puzzelrit in plaats van de bogenrouten. Werd de persoonlijke hygiëne 

gestimuleerd door de leden een prachtige badhanddoek cadeau te doen. Zo kon de schutterij 

binnen de 1.5 meter regel toch dichtbij zijn.  

 

Gelukkig waren we nog wel in de gelegenheid om met vier van de vijf  Didamse schutterijen 

een schuttersviering te organiseren. Ook werden de regerende koningen en jeugdkoning, 

Servie Loeters, Thomas Gies en Robin van Geemen bereid gevonden hun titel nog een jaar te 

dragen. Wij zijn hen erg erkentelijk.          

 

Het digitaal vergaderingen werd op verschillende niveaus aan gegrepen om toch contact te 

hebben. Zo werd de bekende sectievergadering in december georganiseerd. Het was voor de 

meesten onwennig en de camera kan de  “no”-verbale commutatie nooit volledig vangen maar 

er was toch contact en we konden horen wat er zo in de secties leeft.   

Zo waren ook de bestuursvergaderingen digitaal. Elke maand werd een bestuursvergadering 

gehouden. Daar in hebben we onder andere de door de WBTR geïnspireerde interne 

bestuursrichtlijnen samengevat in het bestuur-manifest.  

 

06-02-2021 Trad Martine Jansen wel overwogen en in meer dan goed overleg terug als 

bestuurslid. Met alle begrip voor de persoonlijk overwegingen, nemen we dan ook met pijn in 

het hart afscheid van Martine als bestuurslid.   
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Wat in de bestuursvergaderingen in hartje winter, als een sneeuwklokje door de dikke 

winterdeken heen een weg naar boven zocht waren de voorbereidingen voor het komend 

schuttersjaar. Extra van belang omdat we als Schutterij St. Isidorus de leiding krijgen binnen 

het Didamse schutterswezen. 

In de gedachte dat de vaccinatie steeds sneller zijn beslag zou krijgen en we de grip op ons 

schuttersbestaan zouden terug winnen, past ook de gedachte dat schuttersfeest weer mogelijk 

is. Dus dien je als organisatie hierop voorbereid te zijn. Onwillekeurig helpen dit soort 

denkpatronen je als mens om hoop te houden op betere tijden. 

 

Vanuit deze gedachte was het dan ook iets minder pijnlijk om de viering van ons 90 jubileum 

een jaar op te schuiven. Deze kwam in mei nog te vroeg. Wat in vat zit verzuurt niet zullen 

maar zeggen.  

 

Om de samenhorigheid in kleine kring te stimuleren, boden we onze leden het St. Isidorus 

kaartspel aan. Om de traditie van het Solokaarten te stimuleren werden ook de spelregels van 

dit kaartspel meegezonden. Verder werd er een Vossenjacht georganiseerd waarbij voor de 

afwisseling het bestuur het haasje was. Dit initiatief kreeg de warme belangstelling van een 

behoorlijke groep deelnemers. 

 

De Gelderse federatie van schuttersgilden en schutterijen voelde zich genoodzaakt om voor 

2021 alle federatieve evenementen af te gelasten. Dat wil zeggen dat van betreffende 

evenementen de federatieve status werd ontnomen. Dit, en de op dat moment geldende corona 

maatregelen betekende voor ons geen Gelderkampioenschap Vendelen in of out door, geen 

kringdag bij de 100 jaar jubilerende St. Martinus.  

De Federatie sprak de hoop uit dat het eigen schuttersfeest van de leden nog wel kan worden 

gevierd. Die hoop leefde zeker bij het bestuur van onze schutterij zoals reeds aangeven. 

 

Zo ook bleef de organisatie van de marketensterdag doorgaan met hun werk om dit 

evenement gestalte te geven. 31 oktober as. zullen de Gelderse marketentsters elkaar 

ontmoeten alhier in Oud-Dijk.  

 

Zoals aangegeven hebben we in de winter de organisatie van het schuttersfeest in zijn geheel 

ter hand genomen. In het vervolg van deze algemene ledenvergadering zullen de resultaten 

daarvan uit de doeken worden gedaan. 

 

Daarmee zijn we ook al weer in het heden beland en dus ook bij het slot van het jaarverslag 

2020/2021. 

Korte dan gebruikelijk maar in de hoop en het vertrouwen dat het schuttersbestaan in het 

komende schuttersjaar meer stof zal op leveren voor het volgende jaarverslag.        

 

Tot slot wil het bestuur iedereen hartelijke danken die het ons mogelijk heeft gemaakt onze 

taken te vervullen. 

 

Oud-Dijk, 7 juli 2021          

 

Bas Loeters,  

Secretaris,  


