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Bij deze een heugelijk bericht in deze moeilijke (corona)-tijden.
Vandaag 21 November 2020 heb ik, als uw voorzitter, vol trots namens
onze vereniging de koninklijke erepenning in ontvangst mogen nemen
uit handen van Burgemeester van de Weerd van Nunspeet.
De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend
aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan
sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die
de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.
Gert Bos heeft voor ons de aanvraag gedaan en gebleken is dat we aan alle voorwaarden
voldeden. Hier mogen wij als schietsportvereniging zeer trots op zijn.
Ons honderdjarig bestaan en de sportieve en
maatschappelijke functie die onze vereniging al die tijd
vervuld heeft, waren pijlers waarop de uitreiking was
gebaseerd. Onze vereniging maakt een wezenlijk onderdeel
uit van de geschiedenis van onze gemeente.
Het is mooi dit te hebben kunnen constateren en dat niet
alleen wij, maar ook de kanselarij der Nederlandse Orden dit
heeft beaamd en het gemeentebestuur deze uitreiking voor
ons heeft mogelijk gemaakt.
We hadden de uitreiking graag willen laten samenvallen met de viering van ons 100-jarig
bestaan. Dit lukte echter door de Corona-maatregelen dit jaar niet. Ook op de later in het jaar
vastgestelde datum 21 november 2020 lukte het helaas niet die combinatie te maken. De
datum was vastgesteld en de uitreiking moest in overeenstemming met de protocollen nu wel
plaatsvinden, dit ook in verband met officiële publicaties.
De burgemeester heeft zich bereid verklaard om, tijdens onze viering die we tot nader te
bepalen datum volgend jaar moeten uitstellen, hieraan nogmaals aandacht te besteden.
Ik kijk persoonlijk erg uit naar dit moment waarop wij dit heugelijke feit samen kunnen vieren,
omdat deze onderscheiding niet alleen toekomt aan alle mensen die in het verleden deze
mooie vereniging hebben gevormd en ondersteund, maar ook aan u allen die vandaag de
dag nog de traditie van saamhorigheid en sportiviteit bij onze vereniging voortzet.

Met vriendelijke groet,
Ruud van Soest
Voorzitter SV de Burgerwacht

