Huishoudelijk Reglement voor de
Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden.
A.Leden en Organisatie.
Artikel 1.
De Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden, hierna te noemen de “Federatie”, wordt
gevormd door de navolgende-thans bestaande-rechtspersoonlijkheid bezittende Kringen van
schuttersgilden, met name:
1. Kring van schuttersgilden “Land van Cuijk”.
Deze Kring heeft gilden in de navolgende plaatsen: (zie ook bijlage) Arcen(L), Ayen(L),
Beerseugen, litterswijck(L), Boxmeer, Cuijk, Escharen, Gassel, Gennep(L),
Geyssteren(L), Grave, Groeningen, Haps, Heijen(L), Holthees, Huisseling, Linden,
Maashees, Milsbeek(L), Mook(L), Oefelt, Oploo, Overloon, Ravenstein, Sambeek,
Soest(U), Vianen, Well(L), Zeeland.
2. Bond van schuttersgilden”Kring Kempenland”.
Deze kring heeft gilden in de navolgende plaatsen: (zie ook bijlage) Aalst, Bergeijk,
Blaartem, Bladel, Borkel, Budel, Dommel, Duizel, Eersel, Eindhoven, Gelderop, Gerwen,
Gestel, Hapert, Heeze, Leende, Leenderstrijp, Luijksgestel, Maarheeze, Meerveldhoven,
Mierlo, Nederwetten, Nuenen, Nuenen-Boord, Oerle, Eeneind-Opwetten, Riethoven,
Schaft, Soerendonk, Son, Steensel, Stratum, Strijp, Tongelre, Valkenswaard,
Veldhoven, Vlokhoven, Waalre, Westerhoven, Woensel, Zeelst en Zesgehuchten.
3. Bond van schuttersgilden”Gildekring Maasland”.
Deze kring heeft gilden in de navolgende plaatsen: (zie ook bijlage)
Baardwijk, Berkel, Berlicum, Besoijen, DenDungen, Dinther, Drunen, Elshout, Enschot,
Erp, Esch, Gemonde, Haaren, Haarsteeg, Heeswijk, Helvoirt, Herpt, Heusden,
Kaatsheuvel, Loon op Zand, Maren, Nieuwkuijk, Nuland, Oisterwijk, Rosmalen,
Schijndel, St.Michielsgestel, Udenhout, Veghel, Vlijmen, Vorstenbosch, Vught.
4. Kring van schuttersgilden “Het kwartier van Oirschot” .
Deze kring heeft gilden in de navolgende plaatsen: (zie ook bijlage)
Best, Biest, Casteren, Diessen, Goirle, Haaren, Hilvarenbeek, Hoogeloon, Hooge-Mierde,
Hulsel, Knegsel, Lage-Mierde, Liempde, Middelbeers, Moergestel, Netersel, Oirschot,
Oisterwijk, Oostelbeers, Tilburg, Vessem, Westelbeers, Wintelre.
5. Bond van schuttersgilden “Kring Peelland”.
Deze kring heeft gilden in de navolgende plaatsen: (zie ook bijlage )
Aarle-Rixtel, Asten, Bakel, Beek en Donk, Deurne, Gemert, Helmond, Lierop, Lieshout,
Liessel, Mierlo-hout, Someren, Someren-Eind, Stiphout, Vlierden.
6. Kring van schuttersgilden “Baronie-Markiezaat”.
Deze kring heeft gilden in het gebied dat gelegen is ten westen van de plaatsen
Heusden, Waalwijk en Loon op Zand van Kring “Maasland” en Tilburg en Goirle van
Kring ”Het Kwartier van Oirschot”. (zie ook bijlage).
Artikel 2 .
Bij de vorming van nieuwe Kringen, bedoeld in artikel 3 Lid 2 van de statuten, zal
tegelijkertijd het grondgebied van die kringen worden vastgesteld.
Zij kunnen als lid van de Federatie worden toegelaten na een daartoe schriftelijk
gedaan verzoek aan het bestuur van de federatie. Op zodanig verzoek wordt binnen
tien maanden beslist door de algemene vergadering bij twee/derde meerderheid der
stemmen.

Artikel 3.
Voor de stemming over de wijziging van het grondgebied van een Kring, geregeld in
artikel 17 lid 2 van de statuten, is het nodig dat alle gilden, die gevestigd zijn in de
plaatsen, die bij de wijziging betrokken zijn, gehoord worden door hun Kringbestuur.
Het Kringbestuur brengt advies uit aan het Federatiebestuur.
Artikel 4.
In elke kring, als bedoeld in de artikelen 1 en 2 van dit Huishoudelijk Reglement, is of
wordt een “Kring van Schuttersgilden”gevestigd, die rechtspersoonlijkheid bezit.
Artikel 5.
Aan het hoofd van een Kring van Schuttersgilden staat een bestuur, hierna te noemen
“Kringbestuur”.
Artikel 6.
Iedere Kring wordt geacht de algemene Vergaderingen van de Federatie door zijn
afgevaardigden te doen bijwonen.
Artikel 7.
Als leden van een Kring van Schuttersgilden kunnen slechts worden toegelaten, gilden,
die zijn gevestigd in plaatsen welke gelegen zijn binnen het grondgebied van die kring,
zoals dit ingevolge de artikelen 1, 2 en/of 3 van dit huishoudelijk reglement is
vastgesteld op moment van toelating. Het kringbestuur beslist over toelating in goed
overleg met het Federatiebestuur. Telkenjare wordt door elk Kringbestuur aan het
Federatiebestuur een opgave verstrekt van alle gilden met hun correspondentieadressen, welke op 31 December zijn aangesloten bij hun Kring.
Artikel 8.
Met in achtneming van artikel 4 en 5 van de statuten houdt een opzegging, schorsing of
royement het volgende in:
-Een verbod aan de betrokken Kring tot het door zijn afgevaardigden doen bijwonen
van de algemene vergaderingen van de Federatie;
-Een verbod aan de gilden van de betrokken Kring tot het deelnemen aan gildenfeesten,
wedstrijden en gildenpresentaties of aan enig optreden in gildenverband, georganiseerd
door de Federatie of gilden aangesloten bij een zijner leden.
Artikel 9.
Met in achtneming van artikel 5 van de statuten, inzake wanbetaling, geldt dat
opzegging van kracht blijft tot het tijdstip waarop betaling plaats heeft gevonden.
B. Bestuur.
Artikel 11.
Het dagelijks bestuur van de Federatie wordt gevormd door:
-de federatievoorzitter,
-elk der kringvoorzitters,
-en direct in functie gekozen vice-voorzitter, secretaris en penningmeester, voor zover
zij niet reeds in het dagelijks bestuur zitten uit hoofde van hun kringvoorzitterschap.
De Voorzitter.
Artikel 12.
De voorzitter moet blijk geven grote waarde te hechten aan het voortbestaan van de
gilden, bereid zijn zich persoonlijk daarvoor in te zetten en leiding te geven aan alle
activiteiten van de Federatie. Hij moet lid zijn van een gilde, dat georganiseerd is in een

der kringen, aangesloten bij de Federatie, of dit worden zodra hij tot voorzitter is
benoemd.
Kandidaten voor de Functie van voorzitter kunnen uitsluitend schriftelijk bij het
Federatiebestuur worden ingediend door het Federatiebestuur en/of elk Lid van de
Federatie.De kandidaatstelling dient te geschieden ten minste 8 weken voor de
Algemene Vergadering, waarin de benoeming aan de orde komt en moet vergezeld
gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de gestelde kandidaat.
Artikel 13.
In de algemene vergadering, waarin de verkiezing van de voorzitter aan de orde wordt
gesteld, moet aan de afgevaardigden van de kringen, aangesloten bij de Federatie
gelegenheid worden gegeven kandidaatstellingen mondeling en /of schriftelijk toe te
lichten. Kandidaten voor het voorzitterschap mogen in geen enkele vergadering, waarin
hun kandidatuur wordt besproken, aanwezig zijn.
Artikel 14.
De voorzitter is belast met de leiding van het bestuur. Hij zit alle vergaderingen en
bijeenkomsten van de Federatie voor. Hij opent de door of namens de Federatie
georganiseerde feestelijke bijeenkomsten en gildenfeesten, eventueel in samenwerking
met de voorzitter van de kring, op welks grondgebied dergelijke evenementen plaats
hebben. Hij is tevens de voorzitter van afgevaardigden, die de Federatie naar buiten
vertegenwoordigen.
De Vice-Voorzitter.
Artikel 15.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door de vicevoorzitter. Is deze eveneens afwezig dan wordt de voorzitter vervangen door het lid,
dat het langst zitting heeft in het bestuur. Hebben meerdere leden een gelijk aantal
jaren zitting in het bestuur dan treedt van dezen het oudste lid in jaren als
plaatsvervangend voorzitter op.
De Secretaris.
Artikel 16.
De secretaris voert de administratie in de meest uitgebreide zin en is belast met het
notuleren van alle vergaderingen.
Zonodig kan er een notulist dan wel een tweede secretaris aangesteld worden, dit ter
beoordeling van het Federatiebestuur in overleg met de secretaris.
Hij stelt jaarlijks een lijst samen, houdende de adressen van leden van het
Federatiebestuur, van de Kringbesturen, van de Federatiecommissies en van de gilden,
die zijn georganiseerd in de kringen, aangesloten bij de Federatie. Een exemplaar van
die lijst zendt hij aan elk Kringbestuur.
In de jaarvergadering doet hij uitvoerig schriftelijk verslag over het afgelopen
verenigingsjaar. Hij beheert het dynamisch archief van de Federatie en houdt dit
nauwgezet bij. Bij de uitvoering van zijn taak houdt hij steeds nauw contact met de
voorzitter. Hij is alle bestuursleden van de Federatie desgevraagd behulpzaam bij de
uitvoering van de aan hen opgedragen taken en verleent medewerking om een goede
gang van zaken in de Federatie te waarborgen.
Naar het oordeel van het Federatiebestuur wordt hij in geval van ziekte of ontstentenis
vervangen door een waarnemend secretaris, dan te benoemen door het
Federatiebestuur uit de afgevaardigden van de kringen, aangesloten bij de Federatie.
De Penningmeester.
Artikel 17.
De penningmeester beheert alle gelden van de Federatie. Hij is hiervoor persoonlijk
volledig aansprakelijk.

Hij is belast met het innen en betalen der gelden en houdt van alle inkomsten en
uitgaven nauwkeurig aantekening in de daarvoor bestemde boeken.
In elke vergadering van het Federatiebestuur zal hij dit, desgewenst, volledig inlichten
omtrent de stand der geldmiddelen.
In de voorjaarsvergadering doet hij rekening en verantwoording ter zake van het door
hem gevoerd financieel beheer.
In de najaarsvergadering legt hij de begroting voor van het komend verenigingsjaar.
De goedkeuring van deze rekening en verantwoording door de Algemene Vergadering
strekt het hele bestuur tot volledige décharge.
Hij is verplicht op elk door het Federatiebestuur gewenst tijdstip inzage te verlenen van
boeken en bescheiden aan dit bestuur of daartoe aangewezen leden daarvan, alsook dit
bestuur of daartoe aangewezen leden daarvan, in de gelegenheid te stellen de kas te
doen opnemen.
Voor uitgaven boven f. 1000, 00, welke niet op de begroting voorkomen is de
goedkeuring van de Federatiebestuur vereist.
Alle betalingen moeten geschieden tegen behoorlijke kwitantie.
De voor de bedrijfsvoering niet benodigde kasmiddelen belegt hij bij een door het
bestuur aangewezen erkende bankinstelling, met welke bankinstelling hij, voorzover dit
enigszins mogelijk is, alle geldzaken van de Federatie afwikkelt.
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften heeft hij het beheer over de financiële
bescheiden. Na de wettelijke termijn overhandigd hij deze aan de secretaris.
Naar het oordeel van het Federatiebestuur wordt hij in geval van ziekte of ontstentenis
vervangen uit de afgevaardigden van de kringen, aangesloten bij de Federatie.
Artikel 18.
De Kascommissie welke jaarlijks wordt benoemd (art.10 lid 2 van de statuten), door de
Algemene Vergadering, bestaat uit drie afgevaardigden uit verschillende Kringen. Ieder
jaar wordt een nieuw lid benoemd en treed het langstzittend lid af.
De kascommissie is belast met het onderzoek van de boeken, bescheiden en gelden van
Federatie, die de penningmeester onder zijn beheer heeft.
Zij is verplicht dit onderzoek op zodanig tijdstip te doen plaatshebben, dat zij daarvan
uitvoerig verslag kan doen in de voorjaarsvergadering.
Artikel 19.
Het bestuur kan zich bij de uitvoering van haar taak doen bijstaan door speciale- en
wedstrijdtechnische commissies.
De samenstelling, werkwijze en taak van deze commissies worden nader omschreven in
het besluit tot instelling van deze commissies.
De Federatie kent momenteel de volgende wedstrijd- technische commissies:
a. een commissie voor het vendelzwaaien;
b. een commissie voor het trommen en bazuinblazen;
c. een commissie voor het standaardrijden;
d. een commissie voor het schieten;
e. een commissie voor studie, archief en tentoonstelling.
f. een commissie voor kerkelijke zaken;
g. een commissie voor dansen en volksspelen.
Het formeren van sub-commissies is toegestaan.
C. Vergaderingen
Artikel 20.
De afgevaardigden van een Kring van Schuttersgilden hebben het recht voorstellen te
doen zo wel aan de algemene vergadering van de Federatie als aan het
Federatiebestuur.
De voorzitter is verplicht alle schriftelijk ingediende voorstellen te doen behandelen in
de vergadering, waarin deze krachtens hun aard thuishoren.
De op een voorstel genomen beslissing wordt ten spoedigste aan de indiener(s) mede
gedeeld.

Voor de Algemene Vergadering worden tevens uitgenodigd de voorzitter en de
secretaris van de Federatie Commissies.
Artikel 21.
In de voorjaarsvergadering worden de jaarverslagen van de secretaris en de
penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar uitgebracht, als mede het verslag
van de kascommissie, terwijl in de najaarsvergadering een begroting voor het komende
verenigingsjaar en de contributie worden voorgelegd en vastgesteld.
In beide vergaderingen kunnen bestuursverkiezingen plaatsvinden.
In de algemene voorjaarsvergadering wordt ondermeer het rooster van de
gildenfeesten voor zover bekend, voor het volgend verenigingsjaar vastgesteld.
Artikel 22.
Ten minste vijf weken voor de datum van de algemene vergaderingen wordt de
voorlopige agenda in een vergadering van het bestuur opgesteld.
De secretaris geeft aan de Kringbesturen onmiddellijk kennis van de datum der
algemene vergadering en de voorlopig opgestelde agenda met bijhorende stukken.
Uiterlijk 21 dagen voor de algemene vergadering houd het bestuur zonodig een
bestuursvergadering om eventueel ingekomen voorstellen te behandelen en alsnog op
de agenda te plaatsen.
Uiterlijk 14 dagen voor de algemene vergadering wordt de definitieve agenda met, de
eventueel nog niet opgezonden bijbehorende stukken, aan alle afgevaardigden en
genodigden toegezonden
D. Geldmiddelen
Artikel 23.
De contributie moet worden voldaan binnen twee maanden na toezending van de nota.
E. Gildefeesten
Artikel 24.
Van ieder Kring wordt verwacht dat zij het deelnemen aan gildenfeesten, wedstrijden,
gildenpresentaties of andere soorten van optreden in gildenverband, door of vanwege
de Federatie georganiseerd, zal stimuleren en propageren.
Artikel 25.
Omschrijving Gildenfeesten georganiseerd onder auspiciën dan wel
verantwoordelijkheid van het federatiebestuur.
Landjuweel
Een landjuweel is een feest dat georganiseerd kan worden door één gilde of meerdere
gilden gezamenlijk.
Naast het eigenlijke gildenfeest dienen nog andere culturele manifestaties plaats te
vinden, bijvoorbeeld concerten en toneelvoorstellingen.
Een Landjuweel mag uitsluitend georganiseerd worden onder auspiciën van de
Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden.
De plannen en de begroting dienen aan het Federatiebestuur te worden voorgelegd.
Het Federatiebestuur is medeverantwoordelijk voor een goed en ordelijk verloop van
het gildenfeest in zijn totaliteit, doch is financieel niet aansprakelijk.
Een landjuweel is een feest voor de gilden aangesloten bij de Kringen van de Federatie.
Aan een Landjuweel mogen wel een of enkele bevriende gilden van het organiserende
gilde, uit andere Federaties, deelnemen.
Zij mogen niet deelnemen aan de wedstrijden. Wil men voor hen toch wedstrijden
organiseren dan zal men voor hen een apart prijzenpakket moeten samenstellen.
Federatiedag.

Dit is een feest voor de gilden aangesloten bij de Kringen van de Federatie.
Bij dit feest behoeven geen andere culturele manifestaties te worden georganiseerd.
Overigens gelden hiervoor dezelfde bepalingen als bij een Landjuweel.
Internationale gildenfeesten.
Dit zijn gildenfeesten waarbij minstens tien gilden uit minstens twee andere landen
deelnemen. Het organiserende gilde moet aangesloten zijn bij een der Kringen van de
Federatie.
Naast de bovenbedoelde (minstens 10) gilden uit het buitenland moeten uit Nederland
ook nog minstens 25 gilden deelnemen.
Voor Internationale Gildenfeesten gelden dezelfde bepalingen als voor Federatiedagen.
Artikel 26.
Al naar gelang de aard van de opzet van een gildenfeest, als bedoeld in artikel 25, kan
het Federatiebestuur daaraan het predikaat Federatiedag, Landjuweel of Internationaal
Gildenfeest verbinden.
Artikel 27.
De kringen aangesloten bij de Federatie zijn verplicht ervoor te zorgen dat bij het
houden van Landjuwelen, Federatiedagen of Internationale Gilden-feesten de algemene
regels en richtlijnen worden in achtgenomen, die voor dergelijke evenementen door de
algemene vergadering van de Federatie zijn vastgesteld.
Van een te houden Landjuweel of Federatiedag moet bij de aanvraag om goedkeuring
tevens de datum worden medegedeeld waarop die aanvraag betrekking heeft.
Artikel 28.
Het Federatiebestuur en het Kringbestuur stellen in goed overleg de data van
gildenfeesten, die onder hun auspiciën/verantwoordelijkheid vallen, vast.
Om te komen tot ordening van gildenfeesten die vallen onder
auspiciën/verantwoordelijkheid van de Federatie, zal het Federatiebestuur de data van
deze gildenfeesten voor 1 Maart van het jaar voorafgaande aan deze gildenfeesten, aan
het Kringbestuur bekendmaken.
Om te komen tot ordening van gildenfeesten die vallen onder
auspiciën/verantwoordelijkheid van het Kringbestuur, zal het Kringbestuur de data van
deze gildenfeesten voor 1 Maart van het jaar, voorafgaande van deze gildenfeesten aan
het Federatiebestuur bekend maken.
F. Algemene bepalingen
Artikel 29.
De kringen, aangesloten bij de Federatie zijn verplicht ingeval van ontbinding van een
gilde op hun grondgebied, daarvan onmiddellijk kennis te geven aan het
Federatiebestuur.
Zij moeten, zonodig in samenwerking met het Federatiebestuur, bevorderen, dat alle
attributen, die aan het gilde toebehoren, zo spoedig mogelijk ter bewaring worden
ondergebracht bij een officiële instantie, die bereid is deze attributen op behoorlijke
wijze te bewaren, totdat eventueel het bewuste gilde opnieuw actief wordt.
Slotbepalingen
Artikel 30.
Bij verschil van mening of twijfel omtrent zin of toepassing van dit Huishoudelijk
Reglement en in alle gevallen, waarin dit niet voorziet nog de statuten, beslist het
Federatiebestuur.
Artikel 31.
Dit reglement treed in werking op 28 November 1989.

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 28 November 1989 en ter bekrachtiging
ondertekend door:
De voorzitter:
E.J.V.M. van Bouwdijk Bastiaanse
De secretaris:
R. Haase
Voor Kring van Schuttersgilden “Land van Cuijk”:
C.W.J. Baron de Weichs de Wenne, voorzitter.
Voor Bond van Schuttersgilden ”Kring Kempenland”:
H.J. Luiten, voorzitter.
Voor Bond van Schuttersgilden Gildenkring Maasland:
H.L.P. Eijkemans, voorzitter.
Voor Kring van Schuttersgilden “Het Kwartier van Oirschot”:
J.B.M. Mes, voorzitter
Voor Bond van Schuttersgilden Kring “Peelland”:
F.L.E.M. van Thiel, voorzitter.
Voor Kring van Schuttersgilden “Baronie-Markiezaat”:
H.J.M. van Rijckevorsel, voorzitter.

