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Jaarverslag 2021. 
 

 

 

Vrijdag 1 januari 2021: Nieuwjaarsreceptie Gemeentebestuur. 

 

De Nieuwjaarsreceptie is dit jaar afgelast. 

We bevinden ons midden in de winterlockdown wegens voortdurende corona. 

 

 

Vergadering OLS Buksmeesters 2021. 

 

Ook de OLS Buksmeesters vergadering is uitgesteld wegens corona. 

 

 

Ontheffingen: OWM1813-1 en OWM2446-2. 

 

April 2021: de ontheffingen worden door Justis verlengd. 

De ontheffingen voor de kanonslopen dienen elke 5 jaar verlengd te worden. 

Door Henk is de gehele procedure in werking gezet en bij het Ministerie van Justitie zijn de 

aanvragen ingediend. Uiteindelijk worden deze verlengd. 

Born Sluijsmans is toegevoegd als ontheffing houder. 

 

 

E-Cart: 

 

Door Richard is een actie opgestart om een E-Cart te kopen om het geschut te trekken. 

Hij heeft in China een elektrisch trekkarretje gevonden en gekocht. 

De kosten worden gedekt door sponsoring. Met dank aan de sponsors. 

Na het nodige geregel en papierwerk is dit apparaat dan toch in de haven van Antwerpen 

gearriveerd. Met de aanhanger van Harrie wordt de E-Cart opgehaald. 

Door Richard wordt deze voorzien van een opbouw – het ziet eruit als een munitiewagen. 

Met dit elektrisch karretje kan het kanon (zonder voorwagen) makkelijk verplaatst worden. 

Dit is ook voordelig als we over weinig mankracht beschikken: het kanon kan dan makkelijk 

door één persoon meegenomen worden in een optocht. Er dient wel nog een toezichthouder / 

begeleider naast de wielen te lopen (voor de veiligheid). 
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Wet WBTR – inschrijving UBO’s: 

 

Volgens de nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) dienen de 

bestuursleden een nieuwe inschrijving te krijgen bij de KvK. 

Alle bestuursleden worden bij de KvK ingeschreven in het UBO register (Ultimate Beneficial 

Owner). 

 

 

Zomer 2021: Watersnood in Valkenburg. 

 

Woensdagavond 14 juli raast een hoogwatergolf door Valkenburg. 

Deze wordt veroorzaakt door dagenlang noodweer in de omgeving. 

Het hele centrum van Valkenburg komt onder water te staan. 

Er ontstaat een enorme schade aan gebouwen en eigendom in Valkenburg en omgeving. 

Onze garage (opslagruimte kanon) komt er wonder boven wonder genadig vanaf. Het water 

stroomt er net omheen. Er is alleen enige waterschade doordat er zwaar verkeer door de straat 

rijdt. Na verwijderen van vloerbedekking e.d. en het drogen van de garage is onze schade te 

overzien. De geleden schade wordt vergoed door onze verzekering. 

 

 

Zondag 3 oktober 2021: Opening Bokkeweken. 

 

Vandaag gaat het dummy kanon mee in de optocht door Valkenburg bij gelegenheid van de 

opening van de Bokkeweken. 

De E-Cart gaat voor de eerste keer mee als trekkracht voor het kanon. 

Richard bestuurt het geheel.  

Harrie Hoffmans fungeert als begeleider. 

Er blijken toch nog enige kinderziektes in het geheel te schuilen. 

Deze worden naderhand opgelost. 

 

 

November / december 2021: 

 

Onze verloven worden door de politie verlengd. 
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Wat wel: 

 

We zijn constant in gesprek met sponsoren en potentiele sponsoren. 

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

Tevens aan de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg art. 17). 

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

We vullen altijd alle verplichte formulieren in (KNSA). 

We waarschuwen politie Valkenburg, Bijzondere Wetten, Gemeente en omwonenden. 

 T.b.v. politie is een speciaal formulier ontworpen en in gebruik. 

 

 

Logistiek: 

 

Voor elke actie met ons kanon moeten er iedere keer diverse werkzaamheden gebeuren: 

*Er moeten briefjes bij de omwonenden bezorgd worden om hen te waarschuwen. 

*De loop (scherp of dummy) moet op de affuit gemonteerd worden. 

*Na de actie moet de loop gepoetst en geolied worden. 

*Daarna weer de loop van de affuit takelen en vastleggen. 

*De affuitwagen en voorwagen dienen ook onderhouden te worden. 

*Ook voor het vervoer van ons geschut naar de plaats waar moet worden opgetreden, is er altijd 

weer het nodige geregel nodig. 

 

 Door het bestuur wordt contact gehouden: onderling via mail en telefoon, 

bestuursvergaderingen (helaas dit jaar n.v.t.), er is het nodige contact met ambtenaren en 

instanties, met de gemeente, met de wethouders en burgemeester. 

 

 

Dank je wel: 

 

Wij danken iedereen die, op welke wijze dan ook, heeft mee geholpen om onze doelstellingen 

te behalen. 

 

Verslag: Secretaris / Schietmeester / Keizer ON Henk Tabbers. 

http://www.eresaluutgeschut1842.nl/
mailto:info@eresaluutgeschut1842.nl

