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§ Welkomstwoord

§ Hubert Vos, Voorzi:er s;ch;ng OLS 2020 Meijel 

§ Mobiliseren vrijwilligers

§ Frans-jozef Maas, Voorzi:er werkgroep Personeel

Programma



• De schutterij was in de Middeleeuwen een lokale militie

• Burgers die hun stad/dorp beschermden en orde handhaafden 

• De schutterij van toen is te vergelijken met de politie nu 

• Nu zijn er alleen nog folkloristische schutterijen
• Een traditie met een sociale, culturele en toeristische functie

• Schutterijen zijn actief in Belgisch en Nederlands Limburg 

Wat is een schu1erij?



• Schutterij St. Willibrordus in Meijel is opgericht in 1951

• De schutterij telt ca. 90 actieve en 50 steunende leden

• Het bestaat uit een muziekkorps, percussiegroep, schutters, etc. 

• In 2017 won het muziekkorps goud tijdens het WMC Kerkrade 

• In 2019 hebben de schutters het OLS gewonnen 

• Daarom mag Meijel en Peel en Maas het OLS 2020 organiseren in Meijel 

• Het OLS is het hoogst haalbare voor schutterijen 

Wie is Schu1erij St. Willibrordus?



• Het OLS is het Oud Limburgs Schu:ersfeest

• Elk jaar de 1e zondag van juli vieren Nederlands- en Belgisch Limburg het OLS 

• Het is het grootste cultureel-historische evenement van Limburg 

• Een volksfeest van tradi;es, het doorgeven van waarden én van verbroedering

• Het OLS behoort tot de Na;onale Inventaris Immaterieeel Cultureel Erfgoed

OLS – Oud Limburgs Schuttersfeest



• Een OLS brengt mensen bij elkaar

• Tien duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland

• 1.000 tot 1.500 vrijwilligers werken samen ;jdens het OLS 

• Zo’n 150 schu:erijen uit Limburg met hun duizenden leden komen ;jdens

het OLS bij elkaar. Om zich te meten op verschillende

wedstrijdonderdelen, met als belangrijkste onderdeel de schietwedstrijd

• Vanaf 2005 is er ook een Kinjer-OLS

• Speciaal voor basisscholen uit beide Limburgen

OLS – Oud Limburgs Schuttersfeest



OLS 2019



13 juli 2019 - Finale OLS Kavelen



13 juli 2019 – Huldiging in Méél



Missie OLS 2020

“De Gruu:n èn Méél maake ‘t Awt
Limburgs Sju:ersfést 2020 in de Pieël”



We gaan mensen raken en bölkes missen
Het OLS 2020 in Méél tot een onvergetelijke persoonlijk
herinnering maken door tradities te borgen én te verrassen

Visie OLS 2020



Het OLS is een feest van tradities, van het doorgeven van 

waarden én van verbroedering. Iedereen helpt mee, want OLS 

2020 Meijel: dè rakt òw.

Er zullen straks zo’n 1.500 vrijwilligers van alle verenigingen 

uit Peel en Maas aan de slag zijn.

Die zijn nodig voor de op- en afbouw van het terrein, tijdens 

het OLS, op het Kinjer-OLS en bij alle andere OLS-activiteiten.

OLS 2020 Meijel: dè rakt òw



Méél, kerkdorp in gemeente Peel en Maas



Peel en Maas, een rijk verenigingsleven 



OrganisaQe OLS 2020

§ Bestuur
§ Stuurgroep

§ OLS Federa)e
§ Bestuur
§ Voorzi2ers werkgroepen

§ Secretariaat
§ Financiën
§ Catering/Horeca
§ Terrein & Techniek

§ Optocht &Verkeer
§ Overheid
§ Communicatie
§ ICT
§ Sponsoring
§ Kinjer OLS
§ Evenementen
§ Personeel



Terrein & Parkeren



Terreinindeling



Optochtroute – Kinjer OLS  25 juni 2020 



Optochtroute – OLS  5 juli 2020



Evenementen



Evenementen



OLS 2020
Vrijwilligerswerk verenigingen



§ Voor alle verenigingen van Peel en Maas en omstreken

§ Onder verenigingen vallen ook instellingen en 
organisaties met collectieve en sociaal maatschappelijke 
doelstellingen

§ Passend binnen fiscale vrijwilligersregeling 2020

§ Eén contactpersoon per vereniging

Vrijwilligerswerk verenigingen















§ Werkzaamheden:

§ Opbouw OLS terrein

§ Catering/Horeca

§ Parkeren/Fietsenstalling

§ Entree/Bonnenverkoop

§ Verkeersregelaar (opleiding indien nodig)

§ Orde & Netheid OLS terrein

§ Afbouw OLS terrein

Waar hebben wij jullie voor nodig?



§ Ambassadeurs die er samen met ons een 

onvergetelijk feest van willen maken!

§ Minimumleegijd: 16 jaar

§ Vrijwilliger hoeg geen lid te zijn van een vereniging

Wat vragen wij?



§ Een onvergetelijke ervaring als vrijwilliger

§ Je bent onderdeel van het grootste cultuur historisch 
volksfeest van Nederlands- én Belgisch Limburg

§ Lunch/frisdrank/koffie/thee ;jdens werk

§ Je wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de 
voorbereidingen voor het OLS via social media/nieuwsbrief

§ Een feestavond voor alle vrijwilligers

§ Een OLS 2020 T-shirt

Wat bieden wij?



§ De vereniging meldt zich aan:

§ bij voorkeur vóór 1 februari 2020

§ via de website www.ols2020.eu/vrijwilligers

§ of; schriftelijk

§ De vrijwilligers schrijven zichzelf in:

§ bij voorkeur vóór 1 maart 2020

§ via de website www.ols2020.eu/vrijwilligers

Hoe werkt het?

http://www.ols2020.eu/vrijwilligers
http://www.ols2020.eu/vrijwilligers


§ Contact gegevens vereniging

§ Contactpersoon

Uitleg aanmelding vereniging



§ Inschrijven:

§ NAW gegevens

§ Voorkeur aangeven: data, werkzaamheden

§ Het liefste meerdere dagen

§ Vermeld vaardigheden/diploma’s

§ Men kan één of meerdere verenigingen beguns;gen

Uitleg inschrijving vrijwilligers



§ Verwerking door werkgroep Personeel

§ Taaktoewijzing en planning door werkgroep 

Personeel, zoveel mogelijk rekening houdend met 

voorkeur vrijwilliger

§ Terugkoppeling naar vereniging en vrijwilligers zsm, 

uiterlijk voor eind mei

Werkverdeling



§ Meld u aan als vereniging

§ Promoot het werken als vrijwilliger, en wat het uw 

vereniging op kan leveren, via uw eigen media

§ Vrijwilligers schrijven zich persoonlijk in

§ Ondersteuning vanuit vereniging of werkgroep 

Personeel is mogelijk

Hoe verder?



§ Indien gewenst informatieavond door werkgroep 

personeel bij uw vereniging

§ Algemene informatieverstrekking via 

nieuwsbrief/social media en website

§ Eventuele vragen kunt u stellen aan werkgroep 

Personeel via contactpersoon van uw vereniging

Informatie



§ Vergoeding vindt plaats op basis van gewerkte en 

geregistreerde uren

§ Vergoeding wordt alleen aan verenigingen uitgekeerd

§ Vrijwilliger kan bij inschrijving aangeven voor welke 

vereniging(en) hij of zij wil werken

§ Geen persoonlijke vergoeding

Vrijwilligersvergoeding



§ Uitkering van de vrijwilligersvergoeding 

§ Géén posi;ef saldo: vrijwilligersvergoeding € 0,-

§ Posi;ef saldo: Uitkering vrijwilligersvergoeding

§ Methode:

§ 40% organiserende vereniging St. Willibrordus Meijel

§ 60% voor alle verenigingen en instellingen, incl. St. Willibrordus

Meijel, naar rato van geregistreerde vrijwilligers uren vanaf 9 mei 

2020, het moment dat de schietbomen staan 

Tot slot



Vragen?




