De Statuten van Gildekring Maasland.

Heden, de acht en twintigste februari negentienhonderd vijf en tachtig, verschenen voor mij,
Leonardus Antonius Johannes Snoeijs, notaris ter standplaats Veghel:
1.
Gerardus Josephus Maria Luykx, arts, wonende te Heeswijk-Dinther, Sint
Servatiusstraat 32, volgens zijn verklaring geboren te Bussum op vijf en twintig
augustus negentienhonderd vier en twintig.
2.
Johannes Theodorus Maria Toorians, zonder beroep, wonende te Loon op Zand
Willibrordusstraat 4 volgens zijn verklaring geboren te Loon op Zand op vijf en twintig
september negentienhonderd twintig. De komparanten verklaarden bij deze te willen
vaststellen de statuten van “Gildekring Maasland”
Naam en Zetel .
Artikel1.
De kring is genaamd ”Gildekring Maasland”.
Deze is gevestigd te Loon op Zand.
De kring Maasland maakt als een groep van Gilden binnen historische grenzen, met een eigen
overheid, deel uit van de Noordbrabantse Federatie van schuttersgilden.
Doel.
Artikel 2.
De kring Maasland stelt zich ten doel en leidt de tradities van de gilden in de volle omvang,
geest en betekenis, zomede het wezen van de gilden zo nauwgezet mogelijk te veredelen, tot
ontwikkeling en bloei te brengen en daardoor in overeenstemming met de bedoelingen van de
oprichters en/of stichters van de gilden in het belang van de gilden werkzaam te zijn, onder
handhaving van het historisch karakter en het behoud van de oude gebruiken van deze gilden,
het welk zij vanaf de oorsprong hebben gedragen en behouden, zulks naar het belangrijkste
bindende element:broederschap tussen de leden, welke gebaseerd is op de Heilige Schrift in
verbondenheid met de Rooms Katholieke Kerk, op welk broederschap elke bij een gilde
aangesloten gildebroeder persoonlijk aanspreekbaar dient te zijn.
De kring Maasland zal naast de naleving van de eigen statuten en Huishoudelijke Reglement
de voorschriften en adviezen van de Federatie volgen, ter behartiging van de traditionele
doelstellingen der aangesloten gilden-leden.
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Middelen.
Artikel 3.
De kring Maasland tracht zijn doel langs wettige weg te bereiken door:
a. het bevorderen van de bloei der aangesloten gilden;
b. de onderlingenband tussen de gilden en tussen de leden daarvan, te versterken;
c. het houden van vergaderingen, bijeenkomsten, kringgildedagen, gildedagen, wedstrijden,
tentoonstellingen en dergelijken.
d. het leggen van contacten en het samenwerken met Geestelijke- en wereldlijke Overheid en
met organen van deze Overheid.
e. al hetgeen op het gildewezen betrekking heeft in studie te nemen;
f. het doen uitgeven van geschriften, het gildewezen betreffende ;
g. alle andere geoorloofde en wettige middelen;
h. met eerbiediging van gebruiken, het gevolg zijnde van verkregen privilegiën;
Leden.
Artikel4.
De gildekring Maasland telt:
a. gewone leden;dit zijn de rechtspersoonlijkheidbezittende Gilden, welke als zodanig binnen
dat grondgebied bestaan.
Het grondgebied bestaat uit de gilden van de plaatsen zoals aangegeven op aangehechte
plattegrond.
Het zijn de gilden die voorkomen in de navolgende gemeenten, waarvan het aantal gilden per
gemeente achter de plaatsnamen is vermeld.
1. Berkel-Enschot twee;
2. Berlicum één;
3. Drunen twee;
4. Den Dungen één;
5. Erp één;
6. Esch één;
7. Haaren twee;
8. Heeswijk-Dinther twee;
9. Helvoirt twee;
10. Heusden drie;
11. Loon op Zand vier;
12. Maren één;
13. Sint Michielsgestel-Gemonde vier;
14. Nistelrode één;
15. Nuland één;
16. Oisterwijk één;
17. Rosmalen één;
18. Schijndel één;
19. Udenhout twee;
20. Veghel één;
21 Vlijmen vier;
22. Vught twee;
23. Waalwijk twee;
Gilden, welke nog lid wensen te worden van de kring Maasland, moeten zulks schriftelijk aan
de Overheid van de kring mededelen. Zij worden op voordracht van deze Overheid door de
algemene vergadering toegelaten tot de kring Maasland.
b. Ere-leden; tot de ere-leden kunnen door de algemene vergadering met volstrekte
meerderheid van stemmen op voordracht van de Overheid worden benoemd die personen, die
zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens de Kring Maasland. Zij worden voor het
leven benoemd.
c. Begunstigers; Bovendien kent de Kring Maasland begunstigers.
Dat zijn personen of instellingen, welke jaarlijks een bijdrage ten behoeve van de Kring in de
kringkas storten.
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Stemrecht.
Artikel 5.
In de vergadering van de kring Maasland wordt door de Hoofdman van een aangesloten gilde
of diens gemachtigde het stemrecht uitgeoefend.
Stemmen bij volmacht voor een ander gilde is niet toegestaan.
Ere-leden en begunstigers hebben geen stemrecht.
De uitslag der stemmingen wordt bepaald door de absolute meerderheid der stemmen.
Lidmaatschap.
Artikel 6.
Het lidmaatschap eindigt door:
a. opheffing van de kring Maasland;
b. uittreding of ontbinding van een gilde;
c. royement;
Royement vindt plaats door de Overheid, zoals dit nader is geregeld in het Huishoudelijk
Reglement.
Het gilde, dat ophoudt lid te zijn, verliest alle rechten, welke aan het lidmaatschap van de
Kring Maasland zijn verbonden.
Overheid.
Artikel 7.
De Overheid bestaat uit tenminste zeven personen. Zij moeten lid zijn van een aangesloten
gilde en meerderjarig zijn.
Kandidaten dienen vijf jaar gildebroeder te zijn. Zij worden door de leden gekozen op de wijze
in het Huishoudelijk Reglement omschreven waarin ook hun betreffende functies zijn vermeld.
Hoofdman en Deken-Schrijver vertegenwoordigen de kring in en buiten rechten.
Voor het binden van de Kring tegenover derden zijn handtekeningen van beiden vereist. Zij
kunnen zich eventueel doen vertegenwoordigen door een door de Overheid schriftelijke
daartoe gemachtigd lid van de Overheid.
De Hoofdman en de Deken-Schrijver hebben zitting in het Federatiebestuur.
Daarnaast nemen nog drie Overheidsleden deel aan de Algemene Vergadering der Federatie.
Zij worden binnen de Overheid benoemd.
Dit in overeenstemming der Federatie-statuten.
Kringjaar.
Artikel 8.
Het kringjaar begint één november en eindigt een en dertig oktober.
Het houdt rekening met de Algemene Ledenvergadering in de maand november.
Vergaderingen.
Artikel 9.
De algemene ledenvergadering wordt jaarlijks gehouden omstreeks één november.
Het houden van een buitengewone ledenvergadering wordt geregeld in het Huishoudelijk
Reglement.
Overheidsvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de Hoofdman het nodig acht, dan
wel zo drie functionarissen van de Overheid dit wensen. Voorbereiding en oproep worden bij
Huishoudelijk Reglement geregeld.
Besluiten.
Artikel 10.
Alle besluiten, verkiezingen en benoemingen geschieden bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen, behoudens besluiten over:
a. wijzigingen in de statuten en van het Huishoudelijk Reglement;
b. ontbinding van de Kring Maasland;
c. royement van leden.
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Stemmen.
Artikel 11.
Over personen wordt schriftelijk gestemd met gesloten, ongetekende briefjes; over zaken
wordt mondeling gestemd, tenzij tenminste een/vijfde deel van de aanwezige leden dit
schriftelijk wenst te doen. Bij enkele kandidaatstelling kan de betreffende persoon bij
acclamatie voor gekozen worden verklaard.
Geldmiddelen.
Artikel 12.
De inkomsten van de Kring Maasland worden gevormd door de contributies van de leden, te
regelen bij Huishoudelijk Reglement en voorts door boeten, schenkingen, legaten,
erfstellingen, subsidies en inkomsten van andere aard.
Voortzetting en Ontbinding.
Artikel 13.
Tot ontbinding van de Kring kan niet worden besloten dan in een tot dat doel tenminste een
maand tevoren bijeengeroepen ledenvergadering op voorstel van de Overheid van Kring
Maasland, dan wel schriftelijk verzoek van tenminste drie/vierde van de aangesloten leden.
Tot stemming over zodanige voorstellen wordt niet overgegaan, wanneer niet tenminste vijf/
zesde deel van het aantal tot de kring behorende leden aanwezig is. Is dit aantal niet aanwezig
dan zal binnen veertien dagen een tweede ledenvergadering worden gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden – het voorstel in stemming zal worden gebracht.
In beide vergaderingen moet het voorstel, om aangenomen te zijn, de goedkeuring krijgen van
drie/vierde deel van de geldig uitgebrachte stemmen.
Bezittingen.
Artikel 14.
De Overheid van de Kring Maasland is verplicht de bezitting van de Kring te inventariseren in
verband met beëindiging van de werkzaamheden van de Overheid.
Dit kan zijn bij uittreding of ontzetting uit de Kring, of ontbinding of liquidatie.
Liquidatie.
Artikel 15.
In de Kringvergadering waarin het besluit tot ontbinding van de Kring wordt genomen, zal de
zitting hebbende overheid alle nog lopende zaken afdoen, waaronder het innen van gelden, en
het betalen van schulden. De daarna nog aanwezige gelden en bezittingen worden
overgedragen bij notariële akte aan de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden, welke
bereid is deze bezittingen en gelden in bewaring te nemen totdat een nieuwe Kring met
hetzelfde doel en rechtspersoonlijkheid als voorzetter en rechtsopvolger van de ontbonden
Kring Maasland recht zal hebben de in bewaring gegeven bezittingen als haar eigendom op te
eisen.
De nieuwe Kring verkrijgt het overgedragene in volle eigendom.
Huishoudelijk Reglement.
Artikel 16.
Het huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de statuten van de Kring Maasland.
Wijziging Statuten.
Artikel17.
De voorstellen tot het wijzigen van de statuten kunnen op de jaarvergadering aan de orde
worden gesteld.
Voorstellen welke door de leden hiertoe worden gedaan, moeten schriftelijk en gemotiveerd
minstens vier weken voor de te houden jaarvergadering worden ingediend bij de overheid.
Stemming geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 13. Voor de eerste maal zijn tot
bestuursleden van de kring gekozen:
1. De komparant sub 1 als Hoofdman(voorzitter);
2. De komparant sub 2 als Deken-schrijver(secretaris);
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3. Hendrik Lambertus Petrus Eykemans, zonder beroep, wonende te Sint-Michielsgestel,
Beemdweg 10, geboren te Vught op twaalf november negentienhonderd zeventien, als ViceHoofdman;
4. Johannes Cornelis van Breugel, boekhouder, wonende te Sint-Michielsgestel,
Goudenregenstraat 16, geboren te Sint-Michielsgestel op zeventien juli negentienhonderd acht
en dertig, als Deken-Rentmeester (penningmeester);
5. Johannes van Helvoirt, agrariër, wonende te Giersbergen Drunen, Duinweg 70, geboren te
Drunen op tien mei negentienhonderd achttien, als Deken (bestuurslid);
6. Josephus Hubertus Marie Chappin, zonder beroep, wonende te ‘s-Hertogenbosch, Willem
van Oranjelaan 49, geboren te Meerssen op een en twintig februari negentienhonderd zeven,
als Deken(bestuurslid);
7. Christianus Josephus Hoogendoorn, receptionist, wonende te Udenhout, Zeshoevenstraat
35, geboren te Udenhout op twee en twintig juli negentienhonderd vijf en twintig, als
Deken(bestuurslid);
8. Hendrikus Theodorus Maria van Helvoirt, automonteur, wonende te Rosmalen, Korte
Nieuwstraat 3, geboren te Rosmalen, op drie mei negentienhonderd negen en dertig, als
Deken(Bestuurslid);
9. Theodorus Johannes Hanegraaf, timmerman, wonende te Nuland, Akkerstraat 3, geboren te
Nuland op vier en twintig juni negentienhonderd zes en veertig, als Deken(bestuurslid);
De comparanten zijn mij, notaris, bekend……
Waarvan Akte in minuut is verleden te Veghel op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten, hebben dezen eenparig
verklaard van de inhoud van deze akten te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing
daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris,
ondertekend.
(getekend) G.J.M. Luykx; J Toorians; L Snoeijs.

Ingeschreven in registers van de Kamer v. Koophandel te Tilburg onder nr.19-V-272.050, 5 maart 1985.
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