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Huishoudelijk Reglement 
Van 

Schutterij “St. Andreas” 
 
 
 

 
 
 
 
 
Artikel 1. 
Ieder lid en schutter van de vereniging onderwerpt zich behalve aan de statuten, aan de 
bepalingen van het huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 2. 
Het huishoudelijk reglement wordt door de algemene vergadering vastgesteld. 
 
Artikel 3. 
Wijzigingen en aanvullingen van het huishoudelijk reglement kunnen slechts plaats 
vinden bij besluit van de algemene vergadering. 
 
Artikel 4. 
De data en plaatsen, waar de activiteiten plaats vinden zoals bedoeld in artikel 3 van de 
statuten, worden in overleg met de algemene ledenvergadering vastgesteld. 
Zonodig vindt vooroverleg plaats met het kader van de vereniging. 
 
Artikel 5. 
Het bestuur is gemachtigd om ter uitvoering van de in het vorige artikel bedoelde 
activiteiten zich te laten bijstaan door commissies en werkgroepen. 
 
Artikel 6. 
De leden en schutters zijn verantwoordelijk voor de onder hun beheer zijnde 
eigendommen van de vereniging, noodzakelijk voor de uitoefening van hun functies. 
Opzettelijk toegebrachte schade aan eigendommen van de vereniging zal worden 
verhaald op de veroorzakers. 
 
Artikel 7. 
Het bestuur is gemachtigd voor de aankoop van de uitmonstering een vergoeding te 
verstrekken aan het lid/schutter. 
 
Artikel 8. 
Commandanten hebben de verplichting om orde en netheid te bewaren over het hen 
toegewezen onderdeel. 
 
Artikel 9. 
Bij wangedrag van deelnemers aan optochten en concoursen is het bestuur bevoegd 
deze deelnemers, na waarschuwing te verwijderen uit de betreffende activiteit. 
 
Artikel 10. 
Officieren die niet aanwezig kunnen zijn bij een optreden van de schutterij kennen, 
behoudens persoonlijke calamiteiten, een afmeldingsplicht bij de kapitein/commandant 
van uiterlijk drie dagen voor dit optreden. 
 
  



 

11-12-2019                                                                                                                        Pagina 2 van 3 
 

Artikel 11. 
Indien een functie wordt neergelegd of langdurig onderbroken is het lid/schutter verplicht 
de onder zijn beheer zijnde attributen van de vereniging in goede staat in te leveren op 
het aangewezen adres. 
 
Artikel 12. 
Het bestuur is bevoegd alle maatregelen te treffen die de veiligheid van het 
koningschieten vereist. De aanwijzingen ter zake van of op last van het bestuur dienen 
door alle deelnemers in acht te worden genomen op straffe van uitsluiting van deelname. 
 
Artikel 13. 
Het bestuur wijst een persoon aan die het koningschieten leidt. Deze persoon bepaalt 
tevens wanneer een onderdeel van de vogel er definitief afgeschoten is. Discussie 
hierover is niet mogelijk. 
 
Artikel 14. 
Koningskandidaten zijn leden\schutters die de minimum leeftijd van 18 jaar hebben 
bereikt en minimaal één jaar aangesloten zijn bij de schutterij St. Andreas. Direct na het 
koningsschot kiest de nieuwe koning zijn koningin/prins of kiest de koningin haar 
prins/prinses. 
 
Artikel 15. 
Koningskandidaten kunnen zich laten assisteren door een nader te bepalen aantal 
leden\schutters vanaf de leeftijd van 16 jaar. Desgevraagd dient men zich te legitimeren. 
Deze assistenten dienen zich van tevoren aan te melden onder vermelding van de eigen 
naam en de naam van de koningskandidaat. De bij de inschrijving opgegeven naam van 
de koningskandidaat is onherroepelijk. 
 
Artikel 16. 
Deelnemers aan het koningschieten dienen een, door het bestuur vast te stellen, 
vergoeding bij de inschrijving te voldoen. 
 
Artikel 17. 
Voor het benoemen van leden of donateurs/schutters tot erelid of lid van verdienste zijn 
door de vereniging, als uitwerking van artikel 4 van de Statuten, criteria en een procedure 
opgesteld die - op verzoek - beschikbaar zijn voor elk lid van de vereniging.  
Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van 
de leden.  
De criteria voor het doen van een voordracht zijn opgenomen in Bijlage A van dit 
Huishoudelijk Reglement. De procedure voor de voordracht en benoeming zijn 
opgenomen in Bijlage B. De Bijlagen A en B maken onderdeel uit van dit Huishoudelijke 
Reglement.  
 
Artikel 18. 
In alle gevallen waarin de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het 
bestuur en is de beslissing van het bestuur bindend. 
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BIJLAGE A  
Lid van Verdienste, Erelid,  
 
A. Criteria voor het doen van een voordracht  
Lid van verdienste moet voldoen aan alle onderstaande criteria:  

 Meer dan 20 jaar lid of donateur/schutter zijn van Schutterij St. Andreas ’t Grieth 
Zevenaar.   

 Meer dan 15 jaar actief zijn als vrijwilliger en/of bijzondere verdienste bij speciale 
evenementen/ projecten hebben geleverd. 

Erelid moet voldoen aan alle onderstaande criteria:  
 Meer dan 40 jaar lid of donateur/schutter zijn van Schutterij St. Andreas ’t Grieth 

Zevenaar.   
 Meer dan 12 jaar actief geweest als bestuurslid en/of bijzondere verdienste 

hebben geleverd als vertegenwoordiger van het bestuur binnen en/of buiten de 
vereniging.  (b.v. deelname in Kring- of Federatiebestuur) 

 Heeft zich op vrijwillige basis buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor de 
vereniging en heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de interne of externe 
positionering van de vereniging ter beoordeling van het bestuur. 

 
 
BIJLAGE B 
Procedure voor de voordracht en benoeming  
 
B. Procedure  

1. Een voordracht voor een benoeming tot erelid of lid van verdienste moet 
schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging 
worden gedaan. Bij voorkeur door meerdere leden/schutters. De voordracht moet 
zijn voorzien van duidelijke en objectieve argumenten.  

2. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde 
voorwaarden voldoet; tevens wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren 
bestaan tegen het voorstel.  

3. Indien het bestuur akkoord gaat met het voorstel, wordt dit in de notulen van de 
bestuursvergadering vastgelegd.  

4. Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt het bestuursvoorstel aan 
de leden voorgelegd. 

5. Als de algemene ledenvergadering het voorstel bekrachtigd wordt de 
onderscheiding door het bestuur uitgereikt tijdens de eerstvolgende algemene 
vergadering c.q. activiteit.  

6. Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk 
geïnformeerd met opgaaf van redenen voor de afwijzing. 

 
 


