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De voorgeschiedenis
De Duitse Orde Gemerth is ontstaan uit een deelname van twee Gemertenaren aan het
Gebroeders van Limburg festival in 2014 in het uniform van de Duitse orde en een
bolderkar.
Dit beviel zo goed dat ze vervolgens op enkele andere plaatsen actief zijn geweest.
Door de deelname aan enkele festival ontstond het idee om De Duitse Orde Gemerth op te
richten. Dit kreeg in 2016 meer vorm en door een aantal nieuwe enthousiaste leden
hebben we in 2018 besloten de vereniging op Maria Visitatie 2019 te formaliseren.
Op 28 mei 2019 is de orde Notarieel beschreven en zijn de statuten geformaliseerd.
Op 2 juni 2019 is ook het Kapittel van de Orde van kracht geworden.
Op 3 juni bestond de vereniging uit een Hoogridder, acht Ridders, drie obediëntie en vier
thesauriers

Doelstelling
Het uitgangspunt van de Orde is dat iedereen die “iets” met de Duitse Orde in Gemert wil
doen, daarvoor binnen de Orde ruimte moet krijgen, zover het losstaat van politiek en
religie en het past binnen de Nederlandse wet.
Daarom zijn de onderstaande beleidsdoelen zeer ruim geformuleerd.
•
•
•

•

•
•

Het weer zichtbaar maken van de Duitse Orde in Gemert.
Het oprichten en faciliteren van studiegroepen.
Het oprichten en faciliteren van werkgroepen met een zo hoog mogelijke
authenticiteit en kwaliteit met als doel de Orde zo goed mogelijk te kunnen
presenteren.
Het faciliteren van individuen die een eigen studie met daaraan gekoppeld een eigen
uitbeelding verzorgen en die al dan niet op individuele basis kunnen deelnemen aan
evenementen.
Het betrekken van tijdelijke evenementsleden voor de duur van een evenement bij dat
evenement, alsmede bij de voor de duur daarvan benodigde voorbereiding
Zich aan te sluiten bij het Landelijk Platform Levende Geschiedenis, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 24285213.

•
•
•
•

Het (doen) verstrekken van informatie, advies en/of begeleiding.
Samen te werken met diverse organisaties en instellingen.
Al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar leden
noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.
Het instellen van het Kapittel Van De Duitse Orde Gemerth. Het Kapittel is een
organisatie gelieerd aan de vereniging met een eigen reglement.

Met name het Kapittel is de plek waar de 9 doelstellingen bij elkaar komen. Maar ook de
andere doelstellingen vinden we terug in de vereniging.

De beleidsdoelen op middellang termijn
Het financieel gezond maken van de vereniging
Het zorgen dat onze kleding en attributen zoveel mogelijk authentiek zijn.
Het tot stand brengen van een verantwoord kampement
Het bestuur van de vereniging bestaat uit
Voorzitter
Koen van de Eventuin
Secretaris/penningmeester
Thomas Weimesser
bestuurslid jeugdzaken
Jop de Graaf
Bestuurslid Commandeur
Max Niessen
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.
Zij hebben wel recht op een onkosten vergoeding, niet zijnde reis en verblijfkosten
Bestuursleden kunnen tot €25,- per maand uitgeven aan onkosten. Tot €100,- per half jaar
met medeweten van een mede bestuurslid. Voor grotere bedragen is toestemming nodig
van de algemene vergadering.
Financiën
Een begroting is, gezien het feit dat we nog in de fase zitten van de opbouw van de
vereniging, niet te maken.
Daarom hebben we nu alleen een financieel verslag tot/met de notariële oprichting.
Op 2 juni hebben we totaal €1000,- ontvangen van 4 Thesauriers en hebben we €1300,uitgegeven aan o.a de notaris en de orde tekens.
Wij verwachten op korte termijn nog enkele Thesauriers te mogen begroeten.
Op dit moment heeft zich een bedrijf garant gesteld voor de uitgave van de vereniging.
De vereniging heeft een aantal subsidies aangevraagd/ is bezig met de aanvraag.
Daarnaast hebben een aantal leden tbv de vereniging uniformen, wapens, tenten e.d.
gekocht waarvan de bedoeling is, dat een aantal van deze, eigendom gaan worden van de
vereniging.
Bovendien worden een aantal uitgaven, zoals drukwerk e.d. gesponsord door een bedrijf
Contributie wordt pas voor het eerst geïnd na 2 juni. Deze is vooralsnog vastgesteld op
€25,- per jaar
Na ons eerste boekjaar kunnen we nauwkeuriger een financieel plan presenteren.

