
PUNTEN BETREKKING HEBBENDE OP DE KONING 

 

1:   Nadat de nieuwe koning op Maandag bekend is zullen de adjudanten de koningin afhalen.    

 De koning dient haar verblijfplaats bekend te maken. 

      De adjudanten zullen de koningin naar de feestzaal begeleiden. 

      Dit alles binnen het dorp Aerdt. 

 

2:   De Koning geeft schriftelijk te kennen wie hij uit wil nodigen aan de troon. 

 

3:   De adjudanten verzorgen de uitnodigingen, doch uitsluitend binnen het dorp Aerdt. 

      De koning verzorgt zelf de uitnodigingen buiten Aerdt. 

 

4:   De koning heeft recht op 3 tafels aan de troon dit zijn ongeveer 60 personen. 

      Deze personen hebben vrije entree, hierbij dient echter opgemerkt te worden, dat inwoners van het dorp 

      Aerdt lid dienen te zijn van onze vereniging om in de zaal toegelaten te kunnen worden. 

      Dus als de koning iemand uitnodigt aan de troon, dan moet deze genodigde lid zijn van onze vereniging. 

      Men vervoegd zich hiervoor tot de penningmeester. 

 

5:   ’s Avonds zal de koning door het officierencorps en de drumfanfare afgehaald worden. 

       Plaats en tijdstip wordt bepaald door de koning in overleg met de senaat. 

       Het tijdstip is enigszins gekoppeld aan traditie en dient vroeg in de avond te zijn. 

       Afhalen buiten het dorp Aerdt is niet mogelijk. 

 

6:    Dinsdagmorgen: de koning wordt afgehaald door het officierencorps en de drumfanfare.  

       De koningin met haar hofhouding worden afgehaald door de gehele schutterij op een door de koning  

       te bepalen plaats ( binnen Aerdt ) 

       Een taxi komt voor rekening van de schuttersvereniging. 

       Wenst de koning meerdere wagens dan dient hij hier zelf voor te zorgen en te bekostigen. 

 

7:    De koning is gekleed in een zwart kostuum ( Jacquet ). 

        

8:    Afrekenen troontafels: het is gebruikelijk dat de troon iedere avond de verbruikte consumpties afrekend. 

       Dit afrekenen kan en mag ook later plaats vinden, doch uiterlijk voor 1 Oktober. ( z.g. troon afrekenen ). 

       De koning is aansprakelijk voor het afrekenen van de troon. 

       De koning dient zelf een administrateur aan te stellen. ( boekhouder van de troon ). 

        

9:    Het is gebruikelijk dat het hof op Dinsdag corsages draagt. 

       De koningin zorgt zelf voor het bouqetje dat zij bij zich draagt. 

       Dit alles op kosten van de koning. 

 

10:  Het koningspaar mag de zaal niet verlaten zonder vooraf overleg gepleegd te hebben met de senaat. 

 

11:  De koning is verplicht aanwezig te zijn op evenementen georganiseerd door de schutterij. 

        

12:  Het is gebruikelijk dat de koning op het eind van zijn zittingsperiode een schild of een medaille schenkt  

       aan de vereniging. 

 

13:  Enkele senatoren zullen dit alles toelichten bij bijzonderheden kan men bij hun nadere informatie krijgen. 

 


