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Jaarverslag 2016. 
 

 

Zaterdagavond 12 december 2015: Jaarvergadering Stichting. 

 

Op deze zaterdagavond houden we onze 3
e
 Jaarvergadering van Stichting “Ere Saluut 

geschut 1842” in hotel Monopole. 

De bestuursleden met hun partners zijn aanwezig. 

We genieten (op eigen kosten!) van een goed verzorgd diner. 

Het jaarverslag 2015 en het financiële verslag 2015 worden voorgelezen en goed gekeurd. 

 

 

Zondag 13 december 2015: Jaarvergadering Schutterij. 

 

We zijn als leden van het stichtingsbestuur aanwezig tijdens de Jaarvergadering van de 

schutterij (uiteraard! We zijn ook lid van de schutterij). 

 

 

Vrijdag 1 januari 2016: Nieuwjaarsreceptie Gemeentebestuur. 

 

Het bestuur van de Jonge en Oude Nobele gaat, samen met het Keizerspaar, Koningen en 

Officieren, naar de Nieuwjaarsreceptie van het Gemeentebestuur. 

Ook namens de Stichting Ere Saluut Geschut 1842 worden de beste wensen over gebracht. 

 

 

Januari 2016 t.e.m. april 2016: Nieuwe ontheffing kanonslopen. 
 

Secretaris / Schietmeester Henk Tabbers is druk met het aanvragen en regelen van een nieuwe 

ontheffing t.b.v. ons kanon (dient elke 5 jaar verlengd te worden). 

Dit via de afdeling “Justis” van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

In april 2016 worden aan ons twee stuks nieuwe ontheffingen verleend: 

 Eén voor de dummyloop. 

 Eén voor de loop waar we de saluutschoten mee doen. 

We mogen nu ook met beide lopen (naar behoefte) meedoen met optochten. 

 

 

Januari 2016: ANBI status aanvragen 

 

Ook in januari vragen we bij de belastingdienst een ANBI verklaring (Cultuur) aan. 

Deze wordt in februari afgewezen omdat we nog niet alle gegevens correct hebben 

aangeleverd. 
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Donderdagmiddag 10 maart 2016: Gesprek bij gemeente. 

 

We hebben een gesprek met wethouder Vankan en de directeur Openbare Werken. 

Wij gaan er met het stichtingsbestuur heen in de veronderstelling dat we nu nader overleg 

hebben over de aan ons toegewezen locatie voor de bouw van ons museale onderkomen voor 

het geschut (hertenpark Dr. Hermansstraat). 

 

We zijn totaal sprakeloos als wethouder Vankan ons mededeelt dat door het college de zaak is 

afgeblazen en dat de beoogde locatie onder geen enkel beding meer beschikbaar is. 

Er is verder – momenteel - ook geen enkele andere locatie beschikbaar. 

 

 

Maandagmiddag 21 maart 2016: Site bouwen t.b.v. ANBI Status. 

 

Rob Smeets komt bij secretaris Henk Tabbers helpen om een website t.b.v. het geschut aan te 

maken. Dit in het kader van onze aanvraag ANBI status. 

Ook is het natuurlijk heel fijn als iedereen ons op het WWW kan vinden en dat we alle info en 

foto’s kunnen delen. Tevens maakt Rob een Facebook pagina, voor het geschut, aan. 

Rob maakt de site www.eresaluutgeschut1842.nl operationeel in week 12. 

 

 

Vrijdagavond 8 april 2016: Opening kantoor HLB Van Daal & Partners. 

 

We zijn door accountantskantoor Van Daal & Partners uitgenodigd om met een saluutschot 

hun nieuwe kantoor aan het Berkelplein te openen (oude locatie Rabobank). 

We vertrekken ca. 17.30 uur bij onze garage en lopen de straat uit om bij het te openen pand 

te komen. 

Door burgemeester Martin Eurlings wordt om 18.15 uur het kantoor officieel voor geopen 

verklaard en dan doen wij het openingsschot. 

De directie en genodigden van Van Daal & Partners zijn zeer enthousiast en geven ons een 

geweldig applaus. Daarna zijn we genodigd op de receptie. 

Na afloop wordt het kanon met vereende krachten weer opgeborgen in onze garage. 

 

Vandaag voldoen we voor het eerst aan de nieuwe eisen van de wapenwet, KNSA en 

richtlijnen via de OLS Buksmeesters: Alle benodigde formulieren zijn ingevuld, aan alle 

vereiste veiligheidsregels is voldaan (deden we altijd al!) en er is een bestuurslid van de 

schutterij aanwezig. 

 

Leen Noordzij draagt het nieuwe vaandel van het geschut. 

Dit vaandel heeft Richard Huynen laten maken en hij stelt dit beschikbaar om tijdens 

activiteiten van het geschut te gebruiken. 

 

De dag ervoor is de loop op de affuit gemonteerd. 

De maandag erna is het kanon gepoetst en geolied. 

  

http://www.eresaluutgeschut1842.nl/
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Zondagmiddag 17 april 2016: Wapenbeurs Elsloo. 

 

Richard Huynen, Leen Noordzij en Henk Tabbers bezoeken een wapenbeurs in het 

gemeenschapshuis te Elsloo. 

Zij tikken hier een antieke soldijkist t.b.v. de Betaalmeester op de kop. 

 

 

Woensdag 27 april 2016: Koningsdag. 

 

Woensdagmorgen 27 april zijn we al vroeg bij onze garagebox om alles in gereedheid te 

brengen. We rijden naar park Dersaborg (gemeentehuis) waar we om 09.30 uur aanwezig zijn. 

We stellen het Geschut op en wachten op de gasten. 

 

Vandaag doen we de Ereschoten voor onze Koning Willem Alexander, alle gedecoreerden en 

alle genodigden die aanwezig zijn op het gemeentehuis. 

We laden het kanon en wachten tot de gasten naar buiten komen. 

Als de gasten aanwezig zijn doen we enkele schoten. 

We nodigen burgemeester Martin Eurlings uit om ook een schot te lossen. 

We doen diverse ereschoten bij het gemeenthuis. 

We pakken alles in en hangen het geschut achter de auto – we brengen het terug naar onze 

garage en gaan lunchen bij Hotel De Kei. 

 

Na de lunch gaan we naar hotel Vue in Houthem (onder aan de Rasberg). 

We nodigen de directie uit om enkele schoten te lossen. 

 

Daarna gaan we het Oranje kinderfeest te Berg en Terblijt opluisteren. 

Dit wordt gevierd bij en in de sporthal. 

We stellen op en nodigen de organisatie uit om ook enkele schoten te doen. 

 

De dag erna (28 april) wordt bij de garage de loop eraf gehesen. De loop wordt gepoetst, 

geolied en opgeborgen. 

 

 

Woensdagmorgen 11 mei 2016: Rondgang i.v.m. nieuwe locatie geschut. 

 

Richard Huynen heeft nader overleg gevoerd en een brief geschreven naar het college. 

Dit n.a.v. het gesprek van 10 maart. 

Door het college is wethouder Jan Vermeer (cultuur) aangesteld om ons verder te helpen met 

het vinden van een nieuwe locatie. 

Na een rondgang door ons bestuur en wethouder Vermeer en ambtenaar dhr. Vijgeboom 

worden weer diverse locaties bekeken. 

 

Na verloop van tijd wordt Plein 15 februari aangeduid als de meest geschikte plaats. 

Onderzoek bij de gemeente heeft uitgewezen dat er zich onder de aangewezen locatie geen 

gangenstelsels vanuit de gemeentegrot bevinden. 
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Zondag 5 juni 2016: Vogelschieten Schutterij. 

 

Vrijdagavond 3 juni wordt de loop bij de garagebox op het affuit getakeld. 

 

Op zondag 5 april vindt het Vogelschieten, van de Jonge en Oude Nobele Schutterij, plaats. 

We luisteren met de schutterij de Vestingfeesten op en marcheren door Valkenburg. 

Ondertussen is het geschut in het Halderpark opgesteld. 

In het Halderpark wordt de groepsfoto 2016 gemaakt. 

Daarna wordt het geschut door Jef Huijnen en Harrie Hoffmans naar het schietterrein aan de 

Beatrixsingel gebracht. 

 

Met het geschut wordt een openingsschot gelost ten teken dat het Vogelschieten kan 

beginnen. 

Nadat de nieuwe Koningen bekend zijn, worden de kamers geschoten en tot slot lossen we 

nog een ereschot voor de nieuwe majesteiten. 

Jef heeft een nieuwe opstelling gemaakt met de kamers en het kanon in het midden. 

Door TV Valkenburg zijn hier tv opnames van gemaakt. 

 

Het geschut wordt door Jef en Harry terug gebracht naar onze garagebox. 

Maandagavond 6 juni wordt de loop gepoetst en geolied. 

 

 

Dinsdagmiddag 14 juni 2016: Overleg bij accountskantoor Van Daal en Partners. 

 

Wij hebben de directie van Van Daal en Partners bereid gevonden om onze jaarstukken 2015 

(en ook de komende jaren) te bekijken en te voorzien van de accountant goedkeuring. 

Als deze goedkeuring er ligt, kunnen we de financiele stukken op onze site publiceren. 

 

Uiteindelijk wordt door Rob Smeets het jaarverslag 2015 en het financiele verslag 2015 op de 

site geplaats. We kunnen nu een nieuwe ANBI aanvraag indienen. 

 

 

Vrijdagmiddag 8 juli 2016: Nieuwe ANBI – Cultuur – aanvraag. 

 

Door secretaris Henk Tabbers wordt een nieuwe aanvraag voor de ANBI – Cultuur – status 

ingediend bij de belastingdienst. 

 

 

Donderdag 18 augustus 2016: Nadere informatie gevraagd door belastingdienst. 

 

Door de belastingdienst wordt nog nadere info gevraagd i.v.m. onze aanvraag ANBI. 

M.n. vragen zij een beleidsplan voor de komende jaren. 

Tevens moeten de statuten ook op de site geplaatst worden. 
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Augustus 2016: Beleidsplan. 

 

Door Leen Noordzij is in noeste arbeid een stevig beleidsplan voor de komende jaren 

gemaakt. Door secretaris Henk Tabbers wordt dit (samen met de statuten) opgestuurd naar de 

belastingdienst. 

Het beleidsplan is ook getoetst door accountantskantoor Van Daal en Partners. 

Door Rob Smeets worden de stukken op de site geplaatst. 

 

 

Vrijdagmiddag 2 september 2016: Commando overdracht Vrijthof Maastricht. 

 

We zijn door het Regiment Limburgse Jagers gevraagd om aanwezig te zijn bij de commando 

overdracht van het Regiment limburgse Jagers. 

Dit op het Vrijthof Maastricht. 

 

Donderdagavond 1 september wordt de loop op het affuit gelegd. 

 

Vrijdagmorgen wordt het geschut door defensie opgehaald bij de onze garage. 

Jef Huijnen begeleid e.e.a. 

 

De kannonniers van dienst worden ’s middags ontvangen in het lokaal van de DD 

Stadsschutterij Maastricht. 

Van daaruit wordt afgemarcheerd naar het Vrijthof. 

Het geschut staat reeds opgesteld naast de Hoofdwacht. 

Met militaire precissie wordt het programma afgewerkt (zie foto’s op onze site en op de site 

van de Limburgse Jagers). 

 

De gaande en de komende commandant lossen elk een daverend saluutschot. 

 

We worden nog getrakteerd op enkele consumpties in het lokaal van de DD Stadsschutterij 

Maastricht. 

 

Het geschut wordt weer door defensie terug gebracht naar de onze garagebox. 

Voor onze moeite mogen we een grote kan wapenolie in ontvangst nemen t.b.v. het 

onderhoud van de kanonsloop. 

 

Maandagavond 5 september wordt de loop gepoetst en geolied. 

 

 

Dinsdagmorgen 20 september 2016: Kanon naar leeg winkelpand. 

 

Na overleg met Bijzondere Wetten plaatsen we het affuit met de dummyloop in een leeg 

winkelpand van winkelcentrum “De Kei”. 

Jef Huijnen heeft dit kunnen regelen – er zijn geen kosten aan verbonden. 

Wij zijn aanwezig bij de opening van het nieuwe winkelhart van Valkenburg en mogen vele 

belangstellenden begroeten en uitleg over ons geschut en doelstellingen geven. 

Na enige tijd ontruimen wij dit winkelpand weer omdat het verhuurd is. 
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Zaterdagmiddag 1 oktober 2016: Opening Bokkenweken. 

 

Op verzoek en uitnodiging van de Leeuw Brouwerij doen we mee aan de opening van de 

Bokkenweken. 

Met enkele kanonniers bemannen we het geschut. 

Het kanon wordt door leden van de Jonkheid door Valkenburg getrokken. 

Dit is de perfecte samenwerking tussen Valkenburgse verenigingen! 

In de Pelerinstraat worden de openingsschoten gelost 

De aangeboden bokbiertjes en lekkere hapjes laten we ons daarna goed smaken. 

We doen ook mee aan de “Battle van de kernen” en winnen de gedeelde derde prijs (€125,00). 

 

Hierna wordt het geschut terug gebracht naar de garage, gepoetst en geolied. 

Alles wordt winterklaar gemaakt en goed verzorgd opgeborgen. 

 

 

Donderdag 27 oktober 2016: Bericht ANBI status. 

 

Van de belastingdienst bericht ontvangen dat de ANBI status – Cultuur – is toegekend. 

Dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 (t.e.m. 31 december 2018). 

In de loop van november 2016 zullen we de definitieve beschikking ontvangen. 

 

 

Maandagmorgen 7 november 2016: Overleg met notaris / overleg gemeente. 
 

We gaan met het bestuur naar Metis Notarissen te Valkenburg. 

We moeten de statuten op een enkel punt nog aan laten passen. 

Dit is nog een van de voorwaarden voor de ANBI status. 

 

Om ca 12.00 uur is professor Dam in Valkenburg. 

Hij komt de nieuwe maquette brengen voor de locatie Plenkertstraat. 

Tevens zijn nieuwe tekeningen e.d. gemaakt. 

Richard Huynen en Henk Tabbers zijn samen met professor Dam aanwezig tijdens het 

gesprek met de stadsarchitect en dhr. R. Brouns (ambtenaar bouwzaken van de gemeente). 

 

 

Maandag 14 november 2016: Informele aanvraag bouwvergunning. 

 

Door secretaris Henk Tabbers wordt bij de gemeente het formulier t.b.v. een informele 

aanvraag bouwvergunning ingediend. 

 

 

November 2016. 

 

Voor Bjorn Sluysmans worden ook het verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens en de 

benodigde erkenningen aangevraagd. 
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Dinsdagmorgen 6 december 2016: Gewijzigde statuten tekenen. 

 

We zijn met het bestuur aanwezig bij de notaris om de gewijzigde statuten te laten passeren 

en tekenen. Aan deze statuten zijn de notulen toegevoegd, van de bijeenkomst van het bestuur 

van onze stichting, waarin de statutenwijziging is goedgekeurd. 

Secretaris Henk Tabbers stuurt deze daarna door naar de belastingdienst. 

Rob Smeets plaatst de stukken op de site. 

 

 

Zondag 11 december Jaarvergadering  

 

Tijdens de H.Mis in de H. Nicolaas & Barbarakerk wordt ons nieuwe vaandel gezegend. 

Jef Huijnen is vaandeldrager van dienst. 

 

We zijn als leden van het stichtingsbestuur aanwezig tijdens de Jaarvergadering van de 

schutterij (uiteraard! We zijn ook lid van de schutterij). 

 

 

Vrijdagmiddag 16 december 2016. 

 

De verloven tot voorhanden hebben van vuurwapens, de Europese Wapenpas en de 

erkenningen worden verlengd. 

Dit van Henk Tabbers, Jef Huijnen en Ronald Künz. 

 

 

Niet door gegane actie: 

 

We hebben niet deel genomen aan het Oktoberfest te Sittard. 

Dit wegens te weinig aanwezige schutters. 

Ook waren de wapenmeesters verhinderd. 

 

 

Wat wel: 

 

Onze penningmeester Jef Huijnen heeft diverse financiele acties op touw gezet: 

 *Actief werven van sponsoren – schieten met het kanon. 

 *Actief werven van kanonniers b.d. – flinke donatie! 

We hebben een nieuw vaandel voor ons geschut in gebruik genomen. 

We zijn constant in gesprek met sponsoren en potentiele sponsoren. 

We voldoen aan de Wet Wapens en Munitie en de Circulaire Wapen en Munitie. 

Tevens aan de Wet explosieven voor Civiel Gebruik. 

We hebben alle officiele documenten, verloven, ontheffingen, erkenningen en consent. 

Tevens vullen we vanaf dit jaar alle verplichte formulieren in (KNSA). 

 

 

Verslag: Secretaris / Schietmeester / Keizer ON Henk Tabbers. 

Verslag goed gekeurd tijdens de bestuursvergadering d.d. 2 mei 2017. 

Vergadering bij secretaris Henk Tabbers thuis. 


