
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUTENWIJZIGING. 
 
 
Door: Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden, 
 

gevestigd te ’s-Hertogenbosch 
 
 
 
Akte de datum 23 juli 1980. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Heden drieëntwintig juli negentienhonderd tachtig, verscheen voor mij, Mr. Hermanus  
Paulus Josephus Maria Peters, kandidaat-notaris, wonende te Hilvarenbeek, als  
plaatsvervanger van Jan Leon Nella Marie Cornelis Vergouwen, notaris ter standplaats de  
gemeente Hilvarenbeek: de Heer Jan Antonie Abrahams, directeur van een Rabobank  
wonende te Hilvarenbeek, Vrijthof 9, geboren te Hilvarenbeek vijf december  
negentienhonderd eenentwintig ten deze handelde voor zich en –blijkens een onderhandse  
akte van volmacht, welke na vooraf door de lasthebber in tegenwoordigheid van mij,  
kandidaat-notaris-plaatvervanger, voor echt erkend en getekend te zijn, aan deze akte is  
vastgehecht- als lasthebber van: 

 
1. Jonkheer Leo Lodewijk Marie van Nispen tot Sevenaer directeur Rijksdienst voor de 

monumentenzorg, wonende te ’s-Hertogenbosch, Peperstraat 16, geboren tien april 
negentienhonderd negenendertig; 

2. de Heer Mathias Emmanuel Maria van der Voort, gemeenteambtenaar, wonende te 
Eindhoven, Valklaan 6, geboren eeentwintig oktober negentienhonderd twintig; 

3. de Heer Marius Henricus Zijlmans, arts, wonende te Eersel, Stokkelen 35, geboren 
zeventien april negentienhonderd dertig; 

4. de Heer Hubertus Adrianus Johannes van Erve, zonder beroep, wonende te 
Moergestel, Rootven 60, geboren dertig november negentienhonderd negen; 

5. Baron Caspar Wilbert Jozef de Weichs de Wenne, rentmeester, wonende te 
Geijsteren(gemeente Meerlo-Wanssum), Maasheseweg 4, geboren negentien maart 
negentienhonderd vierendertig; 

6. de Heer Antonius Hubertus Konings, commies ter secretarie, wonende te Mill, 
Burgemeester Verstraatenlaan 1, geboren twee september negentienhonderd 
zevenentwintig; 

7. de Heer Egbertus Martinus Johannes Gerrits, gepensioneerd leraar, wonende te 
Berlicum, pastoor v.d. Boomstraat 65, geboren vijfentwintig november 
negentienhonderd elf; 

8. de Heer Johannes Teodorus Maria Tooriaans, zonder beroep, wonende te Loon op 
Zand, Willibrordusstraat 4, geboren vijfentwintig september negentienhonderd 
twintig; 

9. de Heer Petrus van de Berkmortel, controleur, wonende te Liessel, Nieuwstraat 11, 
geboren drie februari negentienhonderd drieëntwintig; 

10. de Heer Franciscus Hubertus Petrus van der Velden, chef de bureau, wonende te 
Lierop, Eindje 7, geboren zevenentwintig februari negentienhonderd 
negenenveertig; 

11. de Heer Hermanus Josephus Maria van Rijckevorsel, bank employé wonende te 
Rucphen, Langendijksestraat 25, geboren twee mei negentienhonderd 
tweeëntwintig; 

12. de Heer Hendrik Eugeen Johannes Hoppenbrouwers, direkteur, wonende te 
Rijsbergen, Sint Bavostraat 88, geboren vijftien juli negentienhonderd drieënveertig; 

die bij het geven der volmacht handelden in hun hoedanigheid van bestuursleden –en 
tezamen met de komparant vormend het volledige bestuur- van de te ’s-Hertogenbosch 
gevestigde vereniging: Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden. 
De komparant, handelend als gemeld, en derhalve gemelde vereniging 
vertegenwoordigend, verklaarde dat gemelde vereniging in haar vergadering van vijf Juli 
negentienhonderd tachtig heeft besloten de statuten te wijzigen en geheel opnieuw vast te 
stellen, van welk besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel der notulen van 
gemelde vergadering. 
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de komparant dat de statuten van 
genoemde vereniging zullen luiden als volgt: 
 



Naam, Zetel en Duur 
 
Artikel 1. 
 
1. De vereniging draagt de naam:”Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden” Zij 

wordt in deze statuten verder aangeduid met: Federatie. 
2. Zij is gevestigd te ’s-Hertogenbosch. 
3. De Federatie is te Gemert op zeven december negentienhonderd vijfendertig opgericht 

met de intentie om ten eeuwige dage te blijven bestaan. 
4. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 
 
Identiteit, Doel en Middelen. 
 
Artikel 2. 
1. De Federatie is een verbond van samenwerkende zelfstandigen kringen van 

schuttersgilden, die haar belangrijkste bindend element vindt in de broederschap 
tussen de gildenbroeders welke broederschap van oudsher is gebaseerd op de Heilige 
Schrift in verbondenheid met de Rooms Katholieke Kerk en op welke broederschap elke 
gildenbroeder persoonlijk aanspreekbaar dient te zijn. 

2. De Federatie stelt zich ten doel: 
a. de schuttergilden in stand te houden en in aanzien te doen toenemen; 
b. de geest en de tradities van de Brabantse schuttersgilden in hun volle omvang 

te bestendigen en het gildenwezen in de breedste zin te veredelen, te 
ontwikkelen en tot bloei te brengen en daar door- in overeenstemming met de 
bedoelingen der oprichters en stichters der schuttersgilden- in het belang der 
schuttersgilden werkzaam te zijn onder handhaving en met het behoud van het 
karakter, hetwelk zij vanaf hun oorsprong hebben gehad. 

3. De Federatie tracht dit doel langs wettige weg te bereiken door: 
a. het begeleiden van de beide Federatie aangesloten kringen; 
b. het bevorderen van de onderlinge band tussen de kringen en de leden van die 

kringen; 
c. het leggen van contacten en het samenwerken met de geestelijke en wereldlijke 

overheid; 
d. het houden van gildenfeesten zoals landjuwelen en federatiedagen, het 

organiseren en stimuleren van gildendemonstraties en onderlinge wedstrijden 
het organiseren van studiebijeenkomsten, vergaderingen en tentoonstellingen; 

e. het in studie nemen van alles, wat op het gildenwezen betrekking heeft; 
f. het doen uitgeven van geschriften het gildenwezen betreffende; 
g. het aanleggen en bijhouden of doen bijhouden van een documentair 

gildenarchief; 
h. alle andere wettige en geoorloofde middelen. 

 
 Leden, Personen van verdienste en begunstigers. 
 
 Artikel 3. 

1. De Federatie kent leden, personen van verdienste en begunstigers. 
2. Leden zijn de rechtspersoonlijkheid bezittende kringen van schuttersgilden welke 

binnen een bij huishoudelijk reglement te bepalen grondgebied bestaan en die na een 
verzoek hiertoe als zodanig zijn toegelaten. 

3. Personen van verdienste zijn die personen die wegens hun bijzondere verdiensten 
voor het Brabantse gildenwezen of in het kader van de doelstelling der Federatie, 
door de algemene vergadering op voorstel van het federatiebestuur daartoe zijn 
benoemd. 
Gildenbroeders, die tevens persoon van verdienste zijn, kunnen wegens hun grote 
verdiensten voor de Federatie op voordracht van het federatiebestuur door de 
algemene vergadering worden benoemd tot “Opper-Deken van de Federatie”, in welke 
hoedanigheid zij het federatiebestuur van advies kunnen dienen; 
Zij worden steeds uitgenodigd voor het bijwonen van bestuursvergaderingen en voor 
het bijwonen der algemene vergadering. 



       4. Begunstigers zijn personen of instellingen, die als zodanig door het bestuur zijn 
 toegelaten en die zich jegens de Federatie verbinden tot het starten van een 
 jaarlijkse contributie ter grootte als door de algemene vergadering vast te stellen. 
 
 Artikel 4. 

Het federatiebestuur is bevoegd een kring te schorsen voor een periode van ten 
 hoogste een maand, ingeval de kring bij herhaling in strijd handelt met zijn 
 lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de 
 Federatie in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is 
 geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden 
 uitgeoefend. 

 
Artikel 5. 
1. Het Lidmaatschap eindigt: 

a. wanneer de kring ophoud te bestaan; 
b. door opzegging door de kring; 
c. door opzegging namens de Federatie; 
d. door ontzetting. 

2. Opzegging van het Lidmaatschap door de kring kan slechts geschieden tegen het 
einde van een verenigingsjaar. Zij geschied door een schriftelijke kennisgeving 
welke vóór de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is 
verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een 
opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap door tot het einde 
van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van de 
kring redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de Federatie geschiedt tegen het einde 
van het lopende verenigingsjaar door het federatiebestuur met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van ten minste vier weken, wanneer de kring, na daartoe bij 
herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan 
zijn geldelijke verplichtingen jegens de Federatie heeft voldaan, als mede wanneer 
de kring heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de 
statuten voor het lidmaatschap gesteld zijn of gesteld worden. De opzegging door 
het bestuur kan onmiddellijk beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, 
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap 
te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de 
reden(en). 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een kring 
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van Federatie handelt of de 
Federatie op onredelijke wijze benadeeld. De ontzetting geschiedt door het 
federatiebestuur dat de betrokken kring ten spoedigste van het besluit, met opgave 
van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na 
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de kring geschorst. Het 
besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met 
tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar ongeacht de reden of 
oorzaak, eindigt, blijft de gehele jaarlijkse bijdrage verschuldigd. 

6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek kan een kring zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet 
onttrekken aan een besluit krachtens het welk verplichtingen van geldelijke aard 
van kringen worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel 
bepaalde. 

 
 

 
 
 
 
 



Geldmiddelen 
  
 Artikel 6. 

1. De inkomsten van de Federatie bestaan uit contributies van de aangesloten kringen, 
     de eventueel aan deze kringen opgelegde boeten, bijdragen van begunstigers,      
     eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten, schenkingen en subsidies en  
     tenslotte eventuele andere toevallige baten. 

2. Iedere aangesloten kring betaalt een contributie, waarvan het bedrag door de 
    algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld. 
 
Bestuur. 
 
Artikel 7. 
1. Het bestuur van de Federatie bestaat uit door de algemene vergadering op na te 

melden wijze gekozen gildenbroeders. De samenstelling en grootte van het 
federatiebestuur dient zodanig te zijn dat in het federatiebestuur- de voorzitter niet 
meegerekend- uit iedere kring tenminste twee bestuursleden, waarvan één de 
kringvoorzitter dient te zijn, zitting hebben. Zij die deel uitmaken van het 
federatiebestuur moeten ten minste eenentwintig jaar zijn, de Rooms Katholieke 
godsdienst belijden en aangesloten zijn bij een schuttersgilde dat lid is van een 
aangesloten kring. 

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit bindende voordrachten, behoudens 
het bepaalde in lid 4. tot het opmaken van zulk een voordracht is- behoudens het 
hierna sub 3 bepaalde- bevoegd de kring uit wiens midden een bestuurder een 
vacature in het federatiebestuur moet vervullen. Een voordracht moet tenminste 
een week voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden 
ingediend. 

3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen uit een door 
het federatiebestuur op te maken bindende voordracht. 

4. De vice-voorzitter, secretaris en penningmeester van het federatiebestuur kunnen 
door de algemene vergadering uit een door het federatiebestuur op te maken 
bindende voordracht in functie worden gekozen. Indien en voorzover bestuursleden 
niet in functie zijn gekozen verdelen de bestuursleden onderling hun 
werkzaamheden. 
Cumulatie van functies binnen het federatiebestuur is niet toegestaan. 

5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met  
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de  
algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde  
van de leden vertegenwoordigd is. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de  
algemene vergadering overeenkomstig het hiervoor bepaalde aan de opgemaakte  
voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij  
in haar keus. 

6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij 
daartoe termen aanwezig acht. Voor een vergaderingsbesluit daartoe is een 
meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. 

7. De bestuurders zijn bevoegd te alle tijde zelf hun ontslag te nemen mits dat 
schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. 

8. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door het 
bestuur op te maken rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden zijn terstond 
herkiesbaar. 

9. Een tussentijds gekozen bestuurslid treed af opdat tijdstip waarop degene, in wiens 
plaats hij getreden is moest aftreden. Indien het aantal bestuursleden van het 
bestuur daalt beneden het vereiste aantal, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter 
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de 
voorzieningen in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 

 
 
 
 



Bestuurstaak-Vertegenwoordiging. 
 
Artikel 8. 
1. Het bestuur is belast met het besturen der Federatie. Het behartigt de zaken der  

Federatie in de meest uitgebreide zin, zorgt voor de naleving der statuten en  
huishoudelijk reglement en voert de besluiten, genomen door de algemene  
vergadering uit. 

2. De Federatie wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en 
secretaris tezamen. Zij kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen 
vertegenwoordigen. 

 
Artikel 9. 
1. Het bestuur komt tenminste twee maal per jaar bijeen en wel tijdig vóór de  

jaarvergadering en tijdig vóór de najaarsvergadering. Voorts worden  
bestuursvergaderingen gehouden zo dikwijls zulks door de voorzitter of door  
tenminste twee leden van het federatiebestuur wordt nodig geacht. 

2. Besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen. 
3. Indien niet meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is, kunnen 

geen rechtsgeldige besluiten worden genomen. 
 
Algemene Vergaderingen 
 
Artikel 10. 
1. Voor een april van elk jaar wordt een algemene vergadering(jaarvergadering)  

gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet,  
onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn  
in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. 

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de 
jaarvergadering, een commissie van tenminste twee gildenbroeders, die geen deel 
mogen uitmaken van het federatiebestuur, tot onderzoek van de rekening en 
verantwoording over het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar. De commissie 
brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Zij kan zich door een 
deskundige doen bijstaan. 

3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en 
inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en 
verantwoording strekt het federatiebestuur tot décharge. 

 
Artikel 11. 
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het federatiebestuur, met 

inachtneming van een termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door 
een aan alle kringen te zenden schriftelijke mededeling. 

2. Behalve de in artikel 10 bedoelde jaarvergadering zal elk jaar voor een december 
tenminste nog een algemene vergadering (najaarsvergadering) worden gehouden, 
terwijl voorts algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het 
federatiebestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls, zulks schriftelijk met 
opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een 
zodanig aantal kringen als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte 
der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle kringen 
vertegenwoordigd zijn. 

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het federatiebestuur verplicht 
tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan 
vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat 
dit door het federatiebestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen 
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het 
bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept. 

 
 



Artikel 12. 
1. Alle kringen hebben het recht met vijf afgevaardigde (waaronder begrepen de uit de 

betreffende kring afkomstige federatiebestuursleden) de algemene vergadering bij  
te wonen. Iedere afgevaardigde heeft in de algemene vergadering één stem. 

2. Geen besluiten kunnen worden genomen en geen benoemingen kunnen geschieden 
indien niet tenminste twee/derde deel van het aantal aangesloten kringen in een 
vergadering vertegenwoordigd is. 

3. Een eenstemmig besluit van alle kringen ook al zijn deze niet in een vergadering 
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het federatiebestuur genomen, dezelfde 
kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt 
door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt 
gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering. 

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het 
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel 
van de voorzitter. 

5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der 
uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van 
stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen 
is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich 
heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede 
stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte 
stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de 
meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die 
tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit 
artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen 
blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen. 

6. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is 

genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel 
de juistheid daarvan wordt betwist, vind een nieuwe stemming plaats wanneer de 
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk 
of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 

 
Artikel 13. 
1. De voorzitter van het federatiebestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of  

ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden. 
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door 

een door de voorzitter aangewezen persoon der Federatie notulen gehouden. 
 
Statutenwijziging 
 
Artikel 14. 
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de algemene 

vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van 
de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige 
vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel 
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag der 
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) 
woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 
inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene 
vergadering waar tenminste twee/derde van het totaal aantal leden der Federatie 
vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het 
aantal uitgebrachte stemmen. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal 
ter vergadering vertegenwoordigde kringen tot statutenwijziging worden besloten op 
een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te 
houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal 
uitgebrachte stemmen.  



Artikel 15. 
1. De statutenwijziging treed niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt. 
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de 

gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken binnen welker gebied de Federatie haar woonplaats(zetel) heeft. 

 
Ontbinding en Vereffening. 
 
Artikel 16. 
1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt 

de Federatie ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering 
genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in 
een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de kringen vertegenwoordigd is. 

2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering 
vertegenwoordigde kringen tot ontbinding worden besloten op een volgende, 
tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden 
vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte 
stemmen. 

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen 
moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de Federatie 
te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste 
twintig dagen bedragen. 

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn 
aangewezen, geschiedt de vereffening door het federatiebestuur. 

5. Een eventueel batig saldo zal geleidelijk worden verdeeld over de op het ogenblik 
der ontbinding aangesloten kringen naar rato van het aantal schuttersgilden, dat in 
die kringen was georganiseerd op een januari van het jaar, waarin het besluit tot 
ontbinding der Federatie werd genomen. Het totale archief der Federatie, alsmede 
alle andere boeken en bescheiden, welke eigendom van de Federatie zijn, zullen bij 
notariële akte op zo kort mogelijke termijn in bewaring en verzorging worden 
gegeven aan het rijksarchief te ’s-Hertogenbosch, totdat een nieuwe vereniging met 
eenzelfde doel en met dezelfde liquidatiebepalingen zal zijn opgericht. Terzake van 
bovenbedoelde in bewaringgeving zal een notariële akte worden opgemaakt. De bij 
de Federatie in berusting zijnde artikelen, boeken, bescheiden en attributen, welke 
aan derden toebehoren, zullen door het federatiebestuur in handen worden gesteld 
van de rechtmatige eigenaren. 

6. Na de ontbinding blijft de Federatie voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de 
statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en 
aankondigingen die van de Federatie uitgaan, moeten aan haar naam worden 
toegevoegd de woorden “in Liquidatie”. 

 
Huishoudelijk Reglement 
 
Artikel 17. 
1. Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft,  

voor zover nodig, nadere regels omtrent het lidmaatschap, het bedrag ter  
contributies, de werkzaamheden van het federatiebestuur, de vergaderingen, het  
grondgebied der Federatie en aangesloten kringen en alle verdere onderwerpen,  
waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. 

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de 
algemene vergadering. Voor een wijziging welke het grondgebied van een der 
aangesloten kringen of welke het grondgebied der Federatie betreft is een 
meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen vereist. 

3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van 
of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de 
afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan. Voor de uitvoering en alle 
gevolgen dezer ook voor de fiscale gevolgen verklaarde de komparant, handelend 



als gemeld, domicilie te kiezen ten kantore van de notaris bewaarder van deze 
minuut. De komparant is aan mij, kandidaat-notaris-plaatsvervanger, bekend. 
Waarvan akte in minuut is verleden te Hilvarenbeek op de datum in het hoofd deze 
akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen 
persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben 
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens 
is deze akte na beperkte voorlezing door de komparant en mij, kandidaat-notaris-
plaatsvervanger, ondertekend J. Abrahams, H. Peters. Uitgegeven voor afschrift 
door mij, Mr. Hermanus Paulus Josephus Maria Peters, kandidaat-notaris, wonende 
te Hilvarenbeek, als plaatsvervanger van Jan Leon Nella Marie Cornelis Vergouwen, 
notaris ter standplaats de gemeente Hilvarenbeek, heden vierentwintig juli 
negentienhonderd tachtig. 
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