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In 2021 waren voor onze organisatie 2 zaken die het gehele jaar van invloed zijn
geweest op onze activiteiten.
Allereerst waren daar de corona-perikelen die het ons, tot onze grote spijt, onmogelijk
maakte om activiteiten te ontplooien voor onze leden en donateurs. Was er even een
mogelijkheid voor verruiming, dan duurde die tekort om uit de startblokken te komen of
waren de regels rond de corona binnen Defensie nog even scherper dan buiten de poort.
De tweede invloed was onze transitie van twee los van elkaar opererende organisaties
binnen het Regiment tot twee organisatie die in een veel nauwere samenwerking binnen
het Regiment hun weg moeten gaan vinden. De STICHTING REGIMENT LIMBURGSE
JAGERS (SRLJ) als de VERENIGING REGIMENT LIMBURGSE JAGERS (VVRLJ) hebben
vanaf 20 juli 2021 een en hetzelfde bestuur. Dat wil zeggen dat we altijd als een
eenheid, STICHTING & REGIMENT LIMBURGSE JAGERS (SVRLJ) optreden en dat alleen
niet doen als dat juridisch moet (bv met de financiën).
Een transitie commissie is tot en met de Algemene Vergadering van VVRLJ bezig geweest
om alle voorbereidingen uit te voeren om dat “samengaan” mogelijk te maken en op 20
juli 2021 is dat middels statuten wijzingen van de statuten van zowel de stichting als van
de vereniging tot stand gekomen. Met de statuten wijzigingen zijn ook de huishoudelijke
reglementen daarop aangepast, zijn er afspraken gemaakt omtrent het adviesrecht van
de adviesraad van de erebestuursleden van SRLJ en is er een reglement vast gesteld
voor het DB. Allemaal zaken die juridisch in orde dienen te zijn, waardoor het bestuur,
overigens met inachtneming van de regels zijn werk kan gaan doen.
Vanaf die tijd is het Bestuur als Dagelijks Bestuur (DB) en als Bestuur 6 maal bijeen
geweest. In vele gevallen gaat het om afstemming van zaken, zeker nu een geheel
nieuwe bestuur met nieuwe functieomschrijvingen zijn weg moet vinden. Het bestuur
heeft inmiddels besloten om na dit eerste jaar ook zichzelf als het functioneren als geheel
te evalueren en daarmee ook te onderzoeken of er op welk gebied dan ook bijstellingen
moeten komen. Als dit consequenties heeft voor de afgesproken spelregels (statuten,
HHR, enz.) dat zullen we die uiteraard voorleggen aan de leden.
Met verlangen hoopt het bestuur in 2022 weer activiteiten te kunnen opzetten voor
donateurs en leden. Gelukkig hebben we wel gedurende periodes onze Historische
Collectie voor publiek kunnen openen en heeft ons lijfblad “De Limburgse Jager” de leden
en donateurs 2 maal kunnen bereiken. Daarnaast is onze website en onze WebwinkelRLJ
wel het hele jaar 2022 in de lucht geweest. Daar hebben gegadigden het hele jaar door
het nieuws kunnen lezen en artikelen in de WebwinkelRLJ kunnen kopen.
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