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1. HISTORIE. 

a. Limburgs Bond Contingent. 

De splitsing in 1839 tussen de Noordelijke en de Zuidelijke 

Nederlanden werd op 19 april 1839 bekrachtigd met het Traktaat 

van Londen.  

Volgens artikel 4 van dit traktaat werd Koning Willem 1 als titulaire 

Hertog van Limburg door de Duitse Statenbond verplicht om met 

het Hertogdom Limburg en het Groothertogdom Luxemburg een 

bufferzone te vormen tussen Pruisen en Frankrijk. 

Als ‘drager van de hertogelijke kroon’ van Limburg, diende Koning 

Willem 1 een contingent van circa 1470 man samen te stellen, 

bestaande uit:        

 - 57 jagers bewapend met jachtbuksen en hartvangers; 

 - 3 stuks veldartilleriegeschut met 108 artilleristen; 

 - 210 cavaleristen;       

 - 15 frontpioniers;       

 - 1080 gewone infanteristen. 

De samenstelling van dit Limburgs Bond Contingent diende te 

bestaan uit 1 % van de inwoners van het Hertogdom Limburg die 

zowel de Nederlandse als de Duitse nationaliteit kregen (1839-

1842) met een eigen Staatsblad. Inwoners van de Nederlandse 

vestingsteden Venlo en Maastricht waren hiervan uitgezonderd.  

Koning Willem 1 moest dit contingent ter beschikking houden van 

de Duitse Statenbond. Op 30 juni 1842 werd het Bond Contingent 

met een sterkte van 1340 man en 1 stuk licht veldartilleriegeschut 

operationeel en in Maastricht gelegerd. Op 9 augustus 1846 werd 

het Bond Contingent ontbonden en in 1847 over de diverse 

legeronderdelen van de Noordelijke Nederlanden opgedeeld. 
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b. Schutterij. 

De schutterij van Valkenburg aan de Geul draagt officieel de naam 

van ‘Edele Nobele Agtbaere Jonge & Oude Loffelijke Schutterye 

der Stadt ende Vryheyt Valckenborch. Kortweg wordt zij aangeduid 

als Jonge en Oude Nobele Schutterij of Nobele Schutterijen. 

De schutterij draagt sinds 1950 het uniform en de uitmonstering 

van het Limburgs Bond Contingent 1842-1846, waarbij de Jonge 

Nobele het uniform van de gewone Infanterie draagt en de Oude 

Nobele dat van de artillerie. 

De bestuursleden van de Stichting Eresaluutgeschut zijn als Oude 

Nobele tevens lid van de schutterij. De Nobele Schutterij is als 

vereniging rechtspersoon en heeft als doelstellingen de schietsport 

met buksen te beoefenen, als vereniging saamhorigheid te 

stimuleren en naar buiten te treden om bij het publiek de periode 

1842-1846 van het Limburgs Bond Contingent levendig te houden. 

Deze laatste doelstelling is analoog aan die van de Stichting en is in 

feite de enige relatie met de Stichting Ere Saluut Geschut 1842.             

                             

c.  Geschut. 
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In het kader van ‘550 jaor Landjuwel Valckenborch’ 1460-2010 is 

door enkele enthousiaste Oude Nobele leden het idee opgevat om 

een exacte replica van het historisch geschut uit 1842 te bouwen. 

Nadat de benodigde gelden (ca. € 15 K) al snel via sponsoring 

waren verkregen, werd voortvarend met de bouw aangevangen. In 

2013 was dit stuk geschut operationeel en werd het op 19 april van 

dat jaar door Patronus Spiritualis, zeereerwaarde H. Jansen, 

pastoor van de Parochies H.H. Nicolaas en Barbara en O.L. Vrouw 

van Altijddurende Bijstand in Valkenburg aan de Geul ingezegend. 

Aansluitend doopte Matris Baptismus, mevr. mr. M. van Loon – 

Labouchère, het stuk geschut genaamd “Barbara”, waarna zij in de 

directe omgeving van de Oude Kerk, in aanwezigheid van een 

talrijk publiek, het eerste schot loste. 

Het stuk geschut is ondergebracht in een stichting en heeft noch 

rechtspositioneel noch bestuurlijk een relatie met de Nobele 

Schutterij in Valkenburg aan de Geul. De stichting treedt 

zelfstandig naar buiten en voert haar activiteiten separaat van de 

schutterij uit. In voorkomend geval echter kan, ter versterking van 

de Nobele Schutterij en om uitgebreider en attractiever invulling te 

geven aan de gemeenschappelijke doelstelling, tezamen worden 

opgetreden bij openbare evenementen, waardoor in een historisch 

verantwoorde samenstelling het Limburgs Bond Contingent uit de 

periode 1842-1846 levendig gehouden wordt.  
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d. Infanteriedetachement. 

In 2014 is door het bestuur van de Stichting het plan opgevat om 

naast het optreden met het geschut een infanteriedetachement 

met historische voorlaadgeweren op te richten. Doel hiervan is om 

naast uniform en uitmonstering van het Limburgs Bond Contingent 

ook de historische exercitie aan het publiek te kunnen 

demonstreren. Daardoor kan de presentatie van de Stichting, die 

door het optreden van het geschut met het afgeven van een of 

enkele schoten in tijd beperkt is, met  een demonstratie oude 

exercitie worden verlengd. Met de koppeling ontstaat een 

aantrekkelijk en spectaculair optreden dat naar verwachting de 

publieke belangstelling voor het Limburgs Bond Contingent zal 

vergroten. In voorkomend geval echter kan het detachement ook 

separaat van het geschut zelfstandig optreden om zo invulling te 

geven aan de doelstelling van de Stichting.  

Het infanteriedetachement zal telkenmale voor optredens naar 

behoefte worden gevuld uit een vrijwilligerspool van circa 15 

liefhebbers van oude exercitie. Zij kunnen zowel afkomstig zijn van 

de Nobele Schutterij als van buiten deze schutterij.  

In het voorjaar 2015 zijn bij een bedrijf in Rathingen (GE) 12 

voorlaadgeweren, type Springfield Musket 1842 en 14 

bijbehorende bajonetten besteld. De daarvoor benodigde gelden, 

zijnde € 10 K, waren in 2014 en 2015 via sponsoring veilig gesteld. 

In het najaar 2015 waren de invoerdocumenten gereed, was de 

opslagplaats van de wapens door de Politie, Afdeling Bijzondere 

Wetten goedgekeurd en werden de vereiste vergunningen 

verleend. Op 16 december 2015 zijn geweren en bajonetten door 

de Duitse firma aan de Stichting overgedragen. De Stichting heeft 

ze, conform de vigerende regelgeving, in de wapenkamer 

opgeslagen. 
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e. Museaal onderkomen (remise). 

Het bestuur van de Stichting acht het, zoals ook in de statuten 

vermeld, wenselijk dat het geschut niet alleen bij ‘uitrukkende 

dienst’ aan het publiek getoond kan worden, maar dat het stuk het 

hele jaar door voor het publiek zichtbaar is. Daarom is een 

onderkomen (remise) gewenst waarin het geschut als in een 

‘showroom’ permanent in volle glorie, d.w.z. compleet met  

volledig aangespannen en gezadelde deco paarden, munitiewagen, 

affuit met (dummy)kanonsloop en bijbehorende (etalage)poppen 

gestoken in historisch verantwoorde uniformen en uitrusting,  

getoond kan worden. Daarnaast zullen bouwtekeningen, foto’s en 

video’s van de verschillende bouwfasen worden getoond en zal 

informatie over het Limburgs Bond Contingent en het geschut 

worden getoond.  

Verder is het plan om het onderkomen zo in te richten dat:  

- de voorlaadgeweren, bajonetten en kruit op de voorgeschreven 

wijze kunnen worden opgeslagen; 

- het noodzakelijke onderhoud aan geschut en geweren kan 

worden verricht; 
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- reservedelen en onderhoudsmiddelen (conform de vigerende 

voorschriften) kunnen worden opgeslagen; 

- een bibliotheek kan worden ingericht voor gegevensdragers 

met brede informatie  gerelateerd aan het Limburgs Bond 

Contingent. Aan een leestafel kunnen geïnteresseerden hiervan 

kennis nemen; 

- exposities kunnen worden gehouden en demonstraties kunnen 

worden gegeven die verband houden met geschut, wapens en 

munitie. Als voorbeeld, het gieten en gebruik gereed maken van 

kogels voor buksen; 

- wisselexposities kunnen worden verzorgd door bijvoorbeeld 

zusterverenigingen en het Regiment Limburgse Jagers m.b.t. 

aan de Stichting gerelateerde doelen; 

- een infrastructurele mogelijkheid ontstaat om historische 

exercitie te beoefenen door zowel de stukbediening als het 

infanteriedetachement; 

- veteranen uit de regio dit onderkomen kunnen gebruiken als 

ontmoetingsruimte voor (periodieke) bijeenkomsten. 

In 2014 heeft het Bestuur van de Stichting met de wethouders van 

de Gemeente Valkenburg aan de Geul met infrastructuur en 

cultuur in portefeuille, een rondgang gemaakt door Valkenburg om 

geschikte locaties voor de remise vast te stellen. Een zestal locaties 

kwam in aanmerking, met als meest gunstige de zgn. Herten wei 

aan de dr. Hermanstraat. 

Daarop heeft architect Prof. C.G. Dam (Dam & Partners, 

Amsterdam), Beschermheer van de Nobele Schutterij, in 2015 een 

ontwerp gemaakt dat op deze locatie was toegesneden en dat aan 

alle wensen van de Stichting voldeed.   

Via Prof. C.G. Dam was een substantieel bedrag voor realisatie van 

het onderkomen toegezegd door een grote Nederlandse 

brouwerij. Verder dienden zich reële mogelijkheden aan voor 
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financiering van het geschatte restant, waardoor realisatie vanuit 

financieel oogpunt goed haalbaar werd geacht. 

  

Eind 2015 werd helaas duidelijk dat door een 

communicatiestoornis tussen Gemeente en het Stichtingsbestuur, 

de locatie Herten wei niet langer in aanmerking kwam. Het 

jarenlange proces om tot een remise te komen, moest van het 

begin af opnieuw worden gestart. 
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2. STICHTING ERE SALUUT GESCHUT 1842. 
 a. Rechtspersoon. 

De statuten van de Stichting Ere Saluut Geschut 1842 zijn op 

21 december 2012 bij notaris mr. P.J.M.B. Schutgens te 

Valkenburg aan de Geul gepasseerd. De stichting is onder 

deze naam als rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 56705883. 

De Stichting is bij de Belastingdienst bekend onder RSIN nr. 

852275766.  

Het rekeningnummer van de Stichting bij de RABO bank is  

NL 59 RABO 0176 9974 15. 

Informatie over de Stichting is op internet te vinden op 

website www.eresaluutgeschut1842.nl 

b. Bestuur. 

   Het bestuur van de Stichting bestaat uit: 

   Voorzitter  dhr. R.M.L.N. Huynen 

   Secretaris  dhr. H.C.M. Tabbers 

   Penningmeester dhr.  P.J.A. Blom 

   Lid   dhr.  G. Hindriks 

   Adviseur  dhr. L. Noordzij 

   Matris Baptismus mevr. mr. M. van Loon – Labouchère 

  

  c.  Doelstellingen.  

In de statuten van 21 december 2012 is in artikel 2 de  

doelstelling van de Stichting opgenomen. Hier is deze 

samengevat, voor de precieze tekst wordt verwezen naar de 

statuten (zie de website www. eresaluutgeschut1842.nl). 

http://www.eresaluutgeschut1842.nl/
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- Het verwerven, beheren, in stand houden en exploiteren 

van een replica van een stuk geschut 1842 van het 

Limburgs Bond Contingent en het verrichten van alle 

verdere handelingen die hiermee in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

- Het ondersteunen door de Stichting van o.a. de 

activiteiten van de Nobele Schutterij op historisch 

verantwoorde wijze met bedienend personeel in correct 

historisch tenue en stukexercitie uit de periode 1842-

1846, met een replica van een stuk licht veldartillerie 

1842, kaliber 79 mm. 

- Het, na goedkeuring door het Stichtingsbestuur 

vervoeren van personen naar hun laatste rustplaats met 

het stuk dat hiertoe is voorzien van een plateau.  

- Het semi- permanent tentoonstellen van de replica, voor 

dit doel voorzien van een dummy kanonloop, op een 

door het Bestuur van de Gemeente Valkenburg aan de 

Geul toegewezen locatie, teneinde de herinnering aan 

het Limburgs Bond Contingent ook buiten de activiteiten 

van de Nobele Schutterij om, levend te houden. 

 In de beleidsperiode 2012-2015 is de Stichting opgericht, zijn 

voldoende fondsen geworven om de bouw van het stuk 

geschut 1842 te realiseren, is dit geschut in 2013 verworven 

en vervolgens geëxploiteerd, zijn voldoende fondsen 

geworven om in 2015 voorlaadgeweren en bajonetten te 

verwerven en is helaas een vertraging van ten minste 2 jaar 

ontstaan in het proces om tot de bouw van een remise te 

komen. 
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3. ACTIVITEITEN. 

Alvorens in te gaan op de beleidsperiode 2020-2023, wordt eerst 

teruggeblikt op de voorafgaande beleidsperiode 2016-2019. 

Dit om te zien hoe de invulling van de doelstellingen van de 

Stichting in deze periode is geschied en welke ontwikkelingen er 

zijn geweest. Daardoor wordt de context duidelijk waarin 

stichtingsactiviteiten in de periode tot 2024 zijn gepland.  

a. Beleidsperiode 2016-2019.  

In de beleidsperiode 2016-2019 zijn de volgende activiteiten    

ontplooid om inhoud te geven aan de doelstelling van de 

Stichting. 

(1) Geschut. 

(a) Het stuk geschut is in gebruik gerede staat gehouden. 

Het noodzakelijke onderhoud voor en na het schieten 

is steeds nauwgezet uitgevoerd. De in Nederland 

gewenste en voor optreden in het buitenland 

noodzakelijke keuring van het kanon heeft op 9 april 

2018 met gunstig resultaat plaatsgevonden. Het 

kanon is nu tot april 2023 gecertificeerd. 
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(b) Op een militaria beurs is op 17 april 2016 een antieke 

soldijkist verworven. Na een opknapbeurt kreeg deze 

een passende plaats bij het geschut. De kist dient als 

“collectebus” voor donaties bij optredens. 

 

     

(c) Met het geschut is in elk jaar van de beleidsperiode 

verschillende keren succesvol opgetreden bij lokale, 

regionale en landelijke gelegenheden. Het prachtige 

geschut met de bemanning in historische uniformen, 

de harde knallen en het heftige vuurwerk uit de loop 

na elk schot maakten telkenmale op het publiek grote 

indruk. Voor een overzicht van optredens wordt 

verwezen naar de jaarverslagen 2016-2019 op 

website www.eresaluutgeschut1842.nl  

 

  Hier een foto impressie van enkele optredens. Meer 

      foto’s zijn op de genoemde website te vinden.  

 

http://www.eresaluutgeschut1842.nl/
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8 april 2016 Opening kantoor  2 september 2016 RLJ Vrijthof Maastricht

 v. Daal Partners, Valkenburg 

    

1 oktober 2016 Opening bokkenweek Valkenburg 

 

     

    11 juli 2017 Lpl Oirschot, opening museum RLJ 
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 27 april 2018 Parkhotel Valkenburg                27 april 2018 Chateau St. Gerlach 

    

                                      

                                19 augustus 2018 EGS treffen Neer 

 

 

                           

     2 december 2019 Kerstparade Valkenburg   

   



17 
 

(2) Infanteriedetachement. 

Nadat op 16 december 2015 de bestelde Springfield 

voorlaadgeweren en bajonetten waren geleverd, is daarna 

slechts beperkt invulling gegeven aan het werven van 

liefhebbers van oude exercitie. Niet alleen viel de 

belangstelling tegen maar ook ging de prioriteit uit naar het 

komen tot een museaal onderkomen (remise) in Valkenburg. 

Sinds 2014 staat het geschut met toebehoren gestald in een 

gehuurde garagebox in Valkenburg. Hoewel de opslag 

voldoet aan de wettelijke eisen, is het een verre van ideale 

oplossing. Een nieuw onderkomen is daarom zeer gewenst. 

Dat betekent echter niet dat deze doelstelling is vervallen. Als 

de tijd rijp is, wordt hieraan weer volop invulling gegeven. 

 

(3) Museaal onderkomen (remise). 

Na de teleurstellende ervaring om te komen tot een museaal 

onderkomen op de locatie dr. Hermanstraat (zgn. Herten 

wei, zie punt 1.e.), is na de nodige gesprekken met de 

Gemeente Valkenburg aan de Geul op 14 mei 2016 opnieuw 

een rondgang door Valkenburg geweest om een andere 

geschikte locatie te vinden. Deze werd (op aangeven van een 

deelnemende wethouder) gevonden op Plein 15 februari 

aan de Plenkertstraat in Valkenburg. Een perceel, eigendom 

van de Gemeente, van voldoende afmeting en gunstig 

gelegen voor de uitvoering van de beoogde 

stichtingsactiviteiten.  

Na discussies binnen de Stichting, overleg met het Bestuur 

van Nobele Schutterij over eventueel medegebruik (en 

daaraan gerelateerde mede financiering), overleg met Dam 

partners, etc. is door het stichtingsbestuur het idee van een 

museaal onderkomen verder uitgewerkt en geconcretiseerd 

in een bouwplan.  
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Dit plan is op 7 november 2016 beoordeeld door de 

stadsbouwmeester van Valkenburg waarna hij liet weten in 

te kunnen stemmen met de hoofdopzet van dit plan. 

Daarop is op 14 november 2016 bij de Gemeente een 

informele aanvraag voor de bouw van een museaal 

onderkomen ingediend. Die constateerde dat de aanvraag 

voor bouwen op die locatie niet voldeed aan het 

bestemmingsplan en dat daarom herziening van dit plan 

noodzakelijk was.  

Verder gaf de Gemeente aan dat een concept ruimtelijke 

onderbouwing vereist was en na goedkeuring hiervan een 

ontwerp ruimtelijke onderbouwing. Verder een 

erfpachtovereenkomst en een 

planschadeverhaalsovereenkomst. Ook was een aangepast 

ontwerp van het onderkomen nodig omdat het 

oorspronkelijke ontwerp, bedoeld voor de locatie Herten 

wei (zie foto punt 1.e.), op deze locatie niet paste.  

Op 25 april 2017 is de aanvraag in een vergadering van de 

gemeenteraad besproken. De uitkomst was dat de 

Gemeente bereid is om onder voorwaarden gedurende een 

jaar medewerking te verlenen aan een plan voor de bouw 

van een museaal onderkomen.  

Dat was het startsein voor het tijdig bij de Gemeente 

indienen van een aantal voorgeschreven documenten, zoals 

een concept ruimtelijke ordening, een ontwerp ruimtelijke 

ordening, een erfpachtovereenkomst, een 

planschadeverhaalsovereenkomst, een ontwerp ruimtelijke 

onderbouwing en verbeelding en een aangepaste set 

bouwtekeningen.  

Nadat alle noodzakelijke documenten op tijd waren 

aangeleverd bij de gemeente, was het wachten op uitsluitsel 

van de Gemeente over de hoogte van de erfpacht. Eerder 

had een wethouder de verwachting gewekt dat die € 1/ jaar 
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zou bedragen. Groot was dan ook de teleurstelling toen de 

Gemeente op 17 april 2018 liet weten dat zij een 

marktconforme erfpacht van bijna € 3.000/ jaar had 

vastgesteld. Discussies met de Gemeente over deze voor de 

Stichting onmogelijk te dragen financiële last bleken zonder 

succes. Uiteindelijk liet de Gemeente op 21 augustus 2019 

weten dat zij vanwege de vruchteloze discussies de verdere 

behandeling van het bouwplan staakte. 

Ruim drie jaar en duizenden euro’s aan gemaakte kosten 

door de Stichting verder, bleek ook de tweede inspanning 

om te komen tot een Valkenburg waardig museaal 

onderkomen voor het geschut tevergeefs. 

             

Impressie van het aangepaste ontwerp museaal onderkomen voor locatie Plein 15 februari 

aan de Plenkertstraat van Dam & Partners, Amsterdam.  

 

b.  Beleidsperiode 2020-2023. 

In het eerste kwartaal van 2020 werd de wereld geconfronteerd 

met het Coronavirus COVID-19 die een jarenlang durende 

pandemie veroorzaakte. Een voor Nederland uniek fenomeen. Van 

regeringswege werden vanaf 15 maart veel en ingrijpende, 

verplicht op te volgen maatregelen genomen om het aantal 

besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfte te beteugelen. De 

afgekondigde Lock down en latere maatregelen hadden langdurig 

grote impact op het maatschappelijk leven, niet alleen in 

Nederland maar in de hele wereld. Vrijwel elke publiekelijke 

activiteit en bijeenkomsten van meerdere personen werd 
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verboden. Dat maakte het functioneren van zowel de Nobele 

schutterij als de Stichting Eresaluutgeschut van maart 2020 tot 

medio 2022 onmogelijk. Het was niet toegestaan om activiteiten te 

organiseren of er aan deel te nemen. Zelfs fysiek bijeen komen in 

vergadering was lange tijd onmogelijk.  

Of dat nog niet gecompliceerd genoeg was, kreeg Valkenburg op 

14 juli 2021 te maken met een ongekend heftige overstroming van 

de Geul. Het centrum van de stad stond blank en toen het droog 

viel, moest er “puin geruimd worden”. Ook de onderkomens van 

de Nobele schutterij en de Stichting Ere Saluut Geschut 1842 

liepen waterschade op. Gelukkig niet ernstig maar het 

schoonmaken en opnieuw ordenen namen toch de nodige tijd en 

capaciteit in beslag. Uiteraard waren alleen daarom al lokale 

optredens geruime tijd onmogelijk. 

Een derde complicerende factor was de lokale en regionale opvang 

van vluchtelingen uit Oekraïne sinds voorjaar 2022. Met het oog op 

hun (eventuele) trauma’s, was het bij nogal wat evenementen in de 

zomer van 2022 niet toegestaan om te schieten. Niet voor de 

Nobele Schutterij en al helemaal niet voor de Stichting.  

Het kwam er kortom op neer dat de Stichting ruim twee jaar lang 

volkomen stil viel en zich qua activiteiten niet publiekelijk kon 

manifesteren. Zie ook de jaarverslagen 2020 en 2021 op website 

www.eresaluutgeschut1842.nl . Daardoor kreeg ook het opstellen 

van een beleidsplan 2020-2023 geen prioriteit. Omdat niemand 

kon inschatten hoe lang de pandemie (en daaraan gerelateerde 

beperkingen) zou duren, is pas medio 2022 aangevangen met het 

opstellen van dit beleidsplan. Echter was toen al een aanzienlijk 

deel van de looptijd verstreken. Daarom betreft dit beleidsplan 

zowel een terugblik op de periode 2020-2022 als een vooruitblik 

naar 2023.  

 

 

http://www.eresaluutgeschut1842.nl/
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(1). Geschut. 

     (a) 2020 

Nog voor de afgekondigde Lock down op 15 maart 2020 trad het 

geschut op 12 februari op bij de beëdiging van militairen van het 

Regiment Limburgse Jagers in het centrum van Valkenburg.  

  

 12 februari 2020 Beëdiging militairen RLJ, Valkenburg 

Dat zou tot oktober 2021 vanwege Corona en daaraan        

gerelateerde restricties ook het laatste optreden zijn.  

In deze periode was het geschut onzichtbaar voor het publiek en 

dat maakt het noodzakelijk om vanaf het moment dat restricties 

niet meer gelden, voldoende PR- activiteiten te ontplooien 

teneinde de naamsbekendheid  te vergroten en weer aanvragen te 

krijgen voor inzet van het geschut.  

Het stuk geschut is door nauwgezet onderhoud gereed voor inzet 

bij lokale, regionale en landelijke activiteiten die van belang zijn 

voor het realiseren van de doelstelling van de Stichting. De 

historisch verantwoorde uniformen en uitrustingsstukken zijn 

beschikbaar evenals een getrainde bemanning, de voorgeschreven 

schietmeester, zwart kruit en lonten en het benodigde vervoer. 

Na een rustperiode van bijna twee jaar, is aandacht voor het tijdig 

weer op peil brengen en houden en het geconditioneerd opslaan 

van zwart kruit geboden. De voor optredens benodigde vergunning 
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dient als voorheen telkenmale tijdig te worden aangevraagd en te 

worden doorgegeven aan de Politie, Afdeling Bijzondere Wetten.  

(b)  In 2021 is het geschut slechts eenmaal ingezet en wel op 3 oktober 

bij de opening van de bokkenweken in Valkenburg. 

  

Opening bokkenweken Valkenburg, 3 oktober 2021. 

De begin 2021 aangeschafte elektrische trekker (E-Cart) werd voor 

het eerst ingezet. Gecamoufleerd als munitiewagen, bleek deze 

sterk genoeg om het geschut te trekken waardoor voortaan nog 

slechts een bedienaar (en een begeleider i.v.m. de veiligheid) 

benodigd is. Daarmee is de afhankelijkheid van vrijwilligers die het 

stuk geschut met hun spierkracht willen verplaatsen, opgelost. 
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In 2021 kon het ‘papierwerk’ wel gewoon doorgaan. Zo werden in 

april de beide ontheffingen door het Ministerie van Justitie 

verlengd evenals in november de verloven door de politie. Ook 

vond als uitvloeisel van de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen (WBTR)  inschrijving van Ultimate Beneficial 

Owners (UBO) plaats bij de Kamer van Koophandel. 

(c)     2022 

Hoewel de Corona over het hoogtepunt heen lijkt en de restricties 

zijn opgeheven, blijkt het voor veel verenigingen en stichtingen 

moeilijk om op te starten en alle activiteiten weer uit te voeren 

zoals voor de Lock down op 15 maart 2020. 

De inzet van het geschut was ook in 2022 gering, ook al vanwege 

de beperking van geluidsoverlast door schieten vanwege de reeds 

gememoreerde vluchtelingen uit Oekraïne. 

Op 2 oktober werd deelgenomen aan de opening van de 

bokkenweken in Valkenburg. 

  

  2 oktober 2022 Bokkenweken Valkenburg. 

Op 17 december wordt deelgenomen aan het defilé bij de opening 

van de kerstmarkt in Valkenburg. 
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 (d)  2023 

De Corona restricties zijn in 2022 vervallen en het ziet ernaar uit 

dat dit zo blijft in 2023. Dat betekent dat de Stichting weer volledig 

de draad kan oppakken van voor de Lock down van maart 2020. 

  De volgende inzet van het geschut is gepland in 2023: 

- koningsdag op verschillende locaties in en om 

Valkenburg; 

- Opening bokkenweken in Valkenburg; 

- Defilé bij opening kerstmarkt Valkenburg. 

En voorts de ongeplande inzet na aanvragen in de loop van het 

jaar.  Het Stichtingsbestuur zal deze telkenmale op uitvoerbaarheid 

en relevantie beoordelen. 

De voorzitter van de Stichting, dhr. R.M.L.N. Huynen heeft 

aangegeven om het voorzitterschap vanwege zijn gevorderde 

leeftijd in 2023 neer te leggen. Er zal dus een andere voorzitter 

gevonden moeten worden en dat is geen sinecure ! De huidige 

voorzitter heeft zeer veel ervaring in de schutterswereld, is een 

begenadigd constructeur (hij heeft o.a. het kanon gebouwd), heeft 

een uitgebreid netwerk en een uitgesproken toekomstvisie voor de 

Stichting.  

Dat brengt het Stichtingsbestuur tot het besef dat een nauwere 

samenwerking met de Nobele Schutterij zeer gewenst is.  In 2022 

is een eerste stap gezet om te komen tot een dialoog met de 

Nobele schutterij en gesprekken zullen in 2023 een vervolg 

moeten krijgen. Een nauwere samenwerking is niet alleen van 

belang voor de continuïteit van de Stichting maar heeft ook veel 

praktische voordelen, zeker op het gebied van het blijven voldoen 

aan de steeds stringenter wordende wet- en regelgeving m.b.t. 

bezit, opslag en gebruik van vuurwapens. 

De vijfjaarlijkse keuring van het geschut verloopt in 2023. Hoewel 

in Nederland een keuring niet is voorgeschreven, acht de 

Gemeente Valkenburg aan de Geul een keuring uit 
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veiligheidsoverwegingen wenselijk. Voor optredens in het 

buitenland (bijv. België en Duitsland), is een keuring wel verplicht. 

De aanvraag voor een keuring bij het Landesbetrieb Mess- und 

Eichwesen Nordrhein-Westfalen op de beproeving locatie 

Stümperich bei Ginsterhahn (tussen Bonn en Koblenz) dient tijdig 

te geschieden vanwege de beperkte keuringscapaciteit.  

(2) Infanteriedetachement. 

In de beleidsperiode 2016-2019 is prioriteit gegeven aan het 

komen tot een museaal onderkomen. Daardoor is aan het 

gedachte infanteriedetachement nog geen invulling gegeven.  

Corona en andere onvoorziene beperkingen hadden tot gevolg dat 

activiteiten van de Stichting in 2020, 2021 en een groot deel van 

2022 moesten worden gestaakt. Dat geldt onverkort voor de 

werving, formering, het voorzien van uniformen en uitrusting en 

training van enthousiaste infanteristen. Nu de tweede poging om 

te komen tot een museaal onderkomen is gestrand, kan de 

prioriteit worden verschoven naar andere zaken, waaronder het 

infanteriedetachement. Wellicht kan een nauwere samenwerking 

met de Nobele Schutterij ook hier als katalysator werken.  

  (3) Museaal onderkomen (remise). 

De tweede poging om te komen tot een museaal onderkomen 

strandde tot grote teleurstelling van het Stichtingsbestuur in 2019. 

Of ‘driemaal is scheepsrecht’ ook hier van toepassing is, is nog niet 

duidelijk. Omdat ‘hoop doet leven’, is er in juli 2022 een gesprek 

geweest met de wethouder van het nieuwe gemeentebestuur over 

eventuele  alternatieve locaties en alternatieve (goedkopere) 

uitvoeringen van het onderkomen. Hierbij valt te denken aan een 

zgn. oranjerie (zie afbeelding). In 2023 zullen de gesprekken met 

de Gemeente worden voortgezet. 
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Zgn. oranjerie 

4. FINANCIEEL. 

a. Beheer. 

De Stichting heeft een bestuur met een penningmeester in de 

persoon van dhr. J. J.C.M. Huijnen (tot 1 april 2018) en P.J.A. Blom  

(1 april 2018- heden). Hij voert een deugdelijke boekhouding. Voor 

het doen van uitgaven is toestemming nodig van de overige 

bestuursleden. Jaarlijks legt hij in de statutair voorgeschreven 

jaarvergadering verantwoording af binnen en aan het Bestuur. De 

financiële jaarstukken worden samengesteld en beoordeeld door 

accountantsbureau HLB Witlox van den Boomen te Valkenburg aan 

de Geul. Daarmee wordt voldaan aan de vereisten van de op 1 juli  

2021 in werking getreden WBTR. 

b. Fondsenwerving. 

Fondsenwerving vóór de beleidsperiode 2016-2019 is naar 

tevredenheid verlopen, de diverse wervingsacties hebben met 

relatief weinig moeite respectievelijk € 15 K voor de fabricage van 

het complete geschut (affuit, loop, dummy loop, munitiewagen, 

veiligheidsvoorzieningen t.b.v. opslag loop) en € 10 K voor de 
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aanschaf van 12 replica voorlaadgeweren type Springfield musket 

1842 met 14 bijbehorende bajonetten opgeleverd.  

Bij aanvang van de beleidsperiode 2016-2019 waren ideeën 

ontwikkeld voor fondsenwerving voor het museale onderkomen. 

Er werden diverse toezeggingen voor donaties en participatie 

gedaan maar toen bleek dat de inspanningen om een museaal 

onderkomen op de locatie Plein 15 februari aan de Plenkertstraat 

te realiseren tevergeefs bleken, is de fondsenwerving hiervoor 

gestaakt.  

In de beleidsperiode 2016-2019 konden uit de aanwezige reserve 

de uitgaven (ca. € 4 K) voor het op laten maken van de door de 

Gemeente geëiste onderzoeken, documenten en aanvragen 

worden bekostigd. Daarna kwam wel de bodem van de “schatkist” 

in zicht.  

Mocht er vanaf 2023 een nieuw serieus aanvraagtraject voor een 

museaal onderkomen worden opgestart, dan moeten na korte tijd 

opnieuw uitgaven worden gedaan in relatie tot de aanvraag van 

een bouwvergunning. Daarvoor zullen sponsoren moeten worden 

gevonden.  

Als een derde poging om te komen tot een museaal onderkomen 

succes blijkt te hebben, moeten fondsen worden geworven om de 

bouw en de inrichting te bekostigen. Dan zijn we vermoedelijk al in 

de beleidsperiode 2024-2027 aanbeland en zal de financiering in 

dat beleidsplan verder worden geconcretiseerd. 

Er zijn zowel van binnen als van buiten het Stichtingsbestuur 

voldoende donaties en vergoedingen ontvangen om de reguliere 

exploitatie van het geschut af te dekken.  

Zoals eerder aangegeven, is nog geen prioriteit gegeven aan de 

doelstelling infanteriedetachement en daarom zijn daarvoor ook 

nog geen fondsen geworven. In 2015 zijn reeds voldoende 

geweren (musketten) en bajonetten aangeschaft en in bezit van de 

Stichting maar als in de komende jaren alsnog invulling wordt 
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gegeven aan het oprichten van een infanteriedetachement, dan 

moeten daarvoor ook de nodige uniformen en uitrusting worden 

verworven. De huidige financiële positie van de Stichting 

noodzaakt in dat geval tot specifieke fondsenwerving. 

In de periode 2020-2022 is het geschut nauwelijks ingezet 

waardoor de exploitatiekosten en de uitgaven beperkt bleven. De 

vaste kosten zijn voldaan uit donaties en uit de financiële reserve 

terwijl de variabele kosten zijn afgedekt uit de ontvangen 

vergoedingen.  

Als de Stichting vanaf eind 2022 weer als vanouds activiteiten gaat 

ontplooien, wordt fondsenwerving als aanvulling op donaties en 

vergoedingen actueel. 

Reeds voor de Corona periode waren de volgende sponsoracties 

voorzien (maar nog niet uitgevoerd): 

-  werven van ten minste 100 “Ere kanonniers” (€ 100 p.p., een 

actie die in de periode vóór 2016 zeer succesvol is gebleken; 

-  Werven van 50 “Kanonniers buiten dienst” (€ 50 euro/jaar). 

Deze jaarlijkse inkomsten zijn bestemd om de 

exploitatiekosten van de Stichting af te dekken. 

-  Benaderen van de middenstand en van bedrijven in 

Valkenburg en omgeving. Geregeld optreden van de 

schutterij, het geschut en het infanteriedetachement is 

attractief voor het toerisme. De  middenstand is zich 

daarvan bewust, draagt de Stichting (en de Schutterij) een 

warm hart toe en heeft daar, zo is in het verleden reeds 

gebleken, financieel wat voor over. 

-  Benaderen van Goede Doelen Organisaties en andere 

instellingen die zich richten op de sponsoring van 

verenigingen en stichtingen met culturele doelstellingen, 

zoals het Prins Bernhard Cultuur Fonds. 
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- Benaderen van de Gemeente Valkenburg en de Provincie 

Limburg voor financiële hulp en hulp in natura. 

c. Investering. 

 (1) Geschut. 

Het geschut is volledig eigendom van de Stichting. De kosten 

van € 15 K zijn in de periode 2013-2015 afgedekt door donaties. 

Mocht een derde poging om een museaal onderkomen te 

realiseren succesvol blijken, dan is voor een permanente 

expositie investering in tuigage, zadels, Deco paarden, 

etalagepoppen en uniformen en uitrustingstukken van naar 

schatting € 6 K benodigd. Deze uitgaven zullen dan in de 

volgende beleidsperiode worden gedaan. 

 (2) Uniformen en uitmonstering. 

Uniformen en uitmonstering van de geschutbemanning zijn 

aanwezig. Zij komen om niet uit de overtollige voorraad van de 

Nobele Schutterij of waren reeds eigendom van de 

bemanningsleden. Voor de leden van het 

infanteriedetachement zijn alleen investeringen nodig indien zij 

geen lid zijn van de Nobele Schutterij. Er is pas zicht op de 

werkelijke kosten, als zij geworven worden voor de pool en 

duidelijk wordt hoeveel kandidaten van buiten de Nobele 

Schutterij komen. De maximale kosten bedragen in het geval 

van 12 complete uniformen € 12 K. Uitgaven vallen 

(grotendeels) in de volgende beleidsperiode en zullen bij een 

gebleken succesvolle werving in dat beleidsplan worden 

geconcretiseerd.  

(3) Voorlaadgeweren. 

12x voorlaadgeweer en 14 x bajonet zijn volledig eigendom van 

de Stichting. De investeringskosten van € 10 K in 2015 zijn 

volledig gedekt door donaties. De exploitatiekosten  

(onderhoud) zijn tot nu toe gering omdat de wapens nog niet 
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ingezet zijn. Er worden in deze beleidsperiode geen verdere 

kosten voorzien. 

(4) Museaal onderkomen (remise).    

  Zie punt 4.b Fondsenwerving. 

d. Exploitatie. 

(1) Geschut. 

De kosten van de (in deze beleidsperiode geringe) inzet van het 

geschut (transport, kruit, vergunning, onderhoud) zijn beperkt 

en worden in principe gedekt door de financiële bijdragen van 

de aanvragers. Bij onvoldoende dekking dragen voorshands de 

Bestuursleden van de Stichting de kosten. Dit was bijvoorbeeld 

het geval bij de keuring van het kanon in 2018 (transport, 

keuringskosten) en dit zal zich zo nodig in 2023 herhalen. Als 

het geschut vanaf 2023 weer als vanouds wordt ingezet, is 

aanvullende fondsenwerving wenselijk. 

 

(2) Infanteriedetachement. 

De realisatie van een infanteriedetachement is nog niet van de 

grond gekomen maar blijft ook in de toekomst een doel van de 

Stichting. De exploitatiekosten zijn in deze beleidsperiode 

gering en betreffen alleen het onderhoud aan de opgeslagen 

geweren en bajonetten.  

  

(3) Museaal onderkomen. 

Zoals eerder aangegeven, is ook de tweede poging om te 

komen tot een museaal onderkomen gestrand. Van 

exploitatiekosten is dan ook geen sprake en deze zijn voorlopig 

ook niet aan de orde.  

 

(4) Stichting. 

De bestuurskosten voor de Stichting (vergaderkosten, 

reiskosten, etc.) en de kosten voor promotie (flyers etc.) 

worden gedragen door de bestuursleden, de adviseur en de 

peetmoeder.  


