NAAM
Artikel 1. De vereniging, opgericht op 30 april 1905, draagt de naam: Schuttersvereniging ,,Eensgezindheid’’
ZETEL
Artikel 2. Zij heeft haar zetel te Aerdt ( gemeente Herwen en Aerdt )
DOEL
Artikel 3. Het doel der vereniging is zuiver cultureel. Zij stelt zich in dienst der dorpsgemeenschap van Aerdt
En streeft naar de bevordering van de plaatselijke cultuur.
MIDDELEN
Artikel 4. Zij tracht haar doel te bereiken door het organiseren van gepaste vermakelijkheden gedurende de
Aerdtse kermis ( eerste zondag na 15 augustus ), bij nationale feestdagen en andere gelegenheden.
LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
1. Leden van de vereniging kunnen zijn alle mannelijke ingezetenen van het dorp Aerdt die 18-jarige leeftijd
Hebben bereikt en van onbesproken gedrag zijn
2. Ter beoordeling van het bestuur kunnen niet-ingezetenen van het dorp Aerdt, eveneens lid worden of –
blijven
3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen
ASPIRANT-LEDEN – DAMESLEDEN
Artikel 6.
1. ASPIRANT-LEDEN kunnen zijn alle mannelijke ingezetenen van het dorp Aerdt die de 16-jarige leeftijd
hebben
bereikt, van onbesproken gedrag zijn en aan de activiteiten van de vereniging deelnemen.
2. Damesleden kunnen zijn alle vrouwelijke ingezetenen van het dorp Aerdt, die 18-jarige leeftijd hebben
bereikt, van onbesproken gedrag zijn en aan de activiteiten van de vereniging deelnemen.
3. ASPIRANT-LEDEN en damesleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij
de
statuten of het huishoudelijk reglement zijn toegekend en opgelegd. Zij hebben géén stemrecht.
TOELATING
Artikel 7.
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, ASPIRANT-LEDEN en damesleden.
3. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 8.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid
c. door opzegging namens de vereniging.
Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de
statuten gesteld te voldoen, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als
ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren:
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen óf besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde
van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst
toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd..
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de
leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting
uit het lidmaatschap staat het betrokken lid binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van
het besluit beroep open op de algemene vergadering. Het lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van
het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel verschuldigd.
EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ASPIRANT-LEDEN EN DAMESLEDEN
Artikel 9.
1. De rechten en verplichtingen van een aspirant-lid en van een dames lid kunnen te allen tijde wederzijde
door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar
voor het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
JAARLIJKSE BIJDRAGE
Artikel 10.
1. De leden, ASPIRANT-LEDEN en damesleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage
en / of
inleggeld, die door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur zal / zullen worden vastgesteld.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillend bedrag betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen, gehele of gedeeltelijke ontheffing van de betalingsverplichtingen te verlenen.
BESTUUR OF SENAAT
Artikel 11.
1. Het bestuur bestaat uit elf meerderjarige leden, Senatoren genoemd, die door de algemene vergadering
worden benoemd. Maximaal twee niet-ingezetenen van het dorp Aerdt kunnen bestuurslid zijn. De
benoeming geschiedt uit de leden.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behouden het bepaalde
In lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden; De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien
of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend;
3. 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 de helft van de leden aanwezig is;
4. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de
opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de
keus;
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten;
6. Wie de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, is niet tot bestuurslid benoembaar.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP PERIODIEK LIDMAATSCHAP - SCHORSING
Artikel 12.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene
Vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn;
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken
rooster van aftreding. Het aftreden vind jaarlijks plaats in een algemene vergadering in de maand oktober.

De afgetredene is terstond herkiesbaar, behoudens het bepaalde in lid 6 van artikel 11; wie in een
tussentijd-se vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger is;
3. Een bestuurslid, dat de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, treedt af in de algemene vergadering van de
maand oktober, gehouden in het jaar nadat hij die leeftijdsgrens heeft bereikt;
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging:
2. door bedanken.
BESTUURSFUNCTIES BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 13.
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, tezamen
vormende het dagelijks bestuur.
Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
Voorzitter en secretaris of hun vervangers treden als zodanig ook op bij de algemene vergadering.
2. Van het verhandelde in elk vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de
voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend;
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming
door het bestuur worden gegeven;
4. Indien koning, commandant en / of tamboer-maître niet tot de bestuursleden behoren, kunnen zij door het
bestuur op de bestuursvergaderingen worden uitgenodigd.
Zij hebben dan een adviserende stem.
5. Het bestuur vergadert zo dikwijls het dagelijks bestuur of tenminste vier bestuursleden dit wenselijk
oordeelt / oordelen
6. Het bestuur kan géén besluiten nemen indien minder dan de helft van de bestuursleden aanwezig is.
Het bestuur is echter bevoegd, ongeacht het aantal der aanwezige leden, een besluit te nemen, indien het
besluit niet ter vorige vergadering kon worden genomen omdat minder dan de helft van de bestuursleden
aanwezig was.
BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal met het besturen van de elf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening
in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur bepaalt bij het Kermisfeest ( eerste zondag na 15 augustus ) tijd en plaats van het
vogelschieten en de daarmede in verband staande feestelijkheden.
Het vogelschieten wordt nader bij huishoudelijk reglement geregeld.
4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
6. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
I onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijf duizend gulden ( 5000 ,- ) te boven gaande;
II a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende
goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend:
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is
begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering
van het nemen van conservatoir maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen

uitstel kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
7. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 15 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris gezamenlijk.
JAARVERSLAG REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 15.
1. Het verenigingsjaar loop van 1 januari tot en met 31 december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden
dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering, te houden in de maand mei, behoudens verlenging van
deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een
balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar
gevoerd bestuur, terwijl alsdan voorst door het bestuur de begroting van het lopende verenigingsjaar zal
worden overgelegd.
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur
vorderen.
4. De algemene vergadering kan jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen
benoemen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de
commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te
geven.
5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts
door de benoeming van een andere commissie.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 16.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks in de maand mei wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
e. het jaarverslag, de begroting en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel5 met het verslag van
van de aldaar bedoeld commissie;
f. de vaststelling van de jaarlijkse bijdrage en / of het inleggeld;
g. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
h. voorziening in eventuele vacatures;
i. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
7. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van één / tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 17.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle ASPIRANT-LEDEN.
Geen toegang hebben damesleden, geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het stemmen bij volmacht is uitgesloten.
VOORZITTERSCHAP – NOTULEN
Artikel 18.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur
aan te wijzen als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe
aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en
ondertekend.
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces – verbaal van het verhandelde doen
opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces – verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is
genomen is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan
betwist, dan vind een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiede, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een
tweede stemming of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen
kandidaten, plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden
herstemming plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee
personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemming ( waaronder niet is begrepen de twee stemming ) wordt telkens gestemd tussen de
personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij
die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan
wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen
worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is
gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één
der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt.
Schriftelijke stemmen geschiedt bij ondergetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergaring bijeen, heeft, mist met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen,
mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot
statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van
vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
10. De algemene vergadering kan geen besluiten nemen, indien minder dan één / tiende van de stemgerechtigde
leden aanwezig is.
De algemene vergadering is echter bevoegd, ongeacht het aantal der aanwezige leden, een besluit te nemen,
Indien het besluit niet ter vorige vergadering kon worden genomen omdat minder dan één / tiende van de
stemgerechtigde leden aanwezig was.
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20.
1. De algemene vergadering worden schriftelijk bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt aan
de adressen van de in het dorp Aerdt woonachtige leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5.
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste 7 dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 21.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee / derde van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin tenminste de helft van de leden aanwezig is.
Is niet de helft van de leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is
geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van
tenminste twee / derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING
Artikel 22.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden
gegeven.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 23.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat,
noch met de statuten.

AERDT, JULI 1979

SCHUTTERSVERENIGING ,, EENSGEZINDHEID ’’ TE AERDT
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 bouquetje 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 schenk
aan de vereniging.
13: Enkele senatoren zullen dit alles toelichten bij bijzonderheden kan men bij hun nadere informatie krijgen.

SCHUTTERSVERENIGING ” EENSGEZINDHEID ’’ AERDT
VOORLOPIG HUISHOUDELIJK REGLEMENT

JUNI 1982

AANVULLINGEN REGLEMENT:
ARTIKEL .4 . Er wordt kermis gevierd op de eerste Zondag na 15 Augustus met de daarop volgende Maandag
en Dinsdag.
Het jaarlijkse schuttersbal vind plaats op de Woensdagavond aansluitend op de kermis.
ARTIKEL . 6 .
2 . Onder damesleden wordt verstaan ’’ vrouwelijke begunstigers ”
Deze vrouwelijke begunstigers, vanaf 16 jaar, hebben geen rechten.
Wel hebben zij vrije toegang tot de zaal bij evenementen georganiseerd door de vereniging.
ARTIKEL . 8. Zij die moedwillig schade aanbrengen aan eigendommen van de vereniging kunnen worden
geschorst.
ARTIKEL . 15 .
.
4 .Twee controleurs is te weinig, daarom via dit reglement drie controleurs.
Ieder jaar zal de eerste benoemde aftreden.
JUBILARISSEN:
25 – 40 – 50 – 60 jarig lidmaatschap en bij 12 ½ en 25 jaar bekleden van een functie ontvangt
men een huldiging en een medaille.
In bijzondere gevallen beslist de senaat.
SERENADES:
Elk lid waarvan een kennisgeving binnenkomt op het secretariaat van 40 – 50 of oudere jubilea
ontvangt een serenade.
Mits 14 dagen voor de tijd aangevraagd en binnen het dorp Aerdt.
Voorts kan het bestuur besluiten serenades te brengen bij andere evenementen.
Alle serenades worden gebracht door tamboercorps eventueel aangevuld met het volledige
officierencorps dit op verzoek.
DIVERSEN: Binnen de senaat bestaat de mogelijkheid om diverse commissies te benoemen.
Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 personen.
Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.
Dit kan men uitbreiden met 2e Voorzitter 2e Secretaris en 2e Penningmeester.
De senaat kan een senaatslid die de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt een adviserende functie
binnen de senaat geven. Dit kan alleen als de senaat niet voltallig (11 leden) is.
Het dagelijks bestuur van de schuttersvereniging is tevens dagelijks bestuur van het
tamboercorps.
Tijdens evenementen is er een zaalwacht in de zaal.
Iedereen dient zich aan te passen aan de gegevens die zij verstrekken.
Het bestuur heeft altijd een tafel ter beschikking en verder aan een tweede tafel het aantal
benodigde plaatsen.

LEDEN:

Is men inwoner van dorp Aerdt, dan dient men lid te zijn van de schuttersvereniging als men
Toegang wenst tot de evenementen georganiseerd door deze vereniging.
Tijdens evenementen dient men de schutterskaarten bij zich te dragen, deze zijn voorzien van
naam en adres.
Tevens dient men de schuttersmedaille zichtbaar te dragen.
Degenen die misbruik maken van kaarten en / of medailles lopen het risico geschorst te worden
We onderscheiden diverse soorten leden:
1 . Gewone leden 2 . Aspirant-leden 3 . Ereleden 4 . Bejaardenleden 5 . Vrouwelijke
begunstigers.
1

Een gewoon lid ( 18 jaar en ouder ) betaald het volledige schuttersgeld.
Heeft hierdoor alle rechten, ook plichten.
Hij kan diverse functies bekleden.
Hij ontvangt 2 lidmaatschapskaarten.
Een herenkaart op naam en een dameskaart die bij het betreden van de zaal voorzien moet zijn
van naam en adres.

2

Aspirant-leden ( 16 – 18 jaar ) betalen het halve schuttersgeld. Zij hebben geen rechten.
Zij kunnen wel deelnemen aan het prijsschieten.
Zij ontvangen 1 kaart op naam ( herenkaart )
Wensen zij een tweede kaart ( dameskaart ) dan betalen zij het bedrag bij, dat geld voor
vrouwelijke begunstigers.
Bij het betreden van de zaal, dient ook deze kaart voorzien te zijn van naam en adres.

3

Ereleden en hun echtgenoten zijn vrijgesteld van contributie. Zij behouden hun rechten.

4

Leden vanaf 65 jaar of ouder betalen het halve schuttersgeld. Zij behouden hun rechten.

5

Vrouwelijke begunstigers ( vanaf 16 jaar ) betalen het halve schuttersgeld. Zij hebben geen
rechten.
Wel vrije toegang tot de zaal of bij evenementen georganiseerd door de vereniging.
Tenzij het bestuur anders beslist
ROUTE OPTOCHTEN TIJDENS DE KERMISDAGEN
( indien de omstandigheden dit Toelaten. Dit ter beoordeling van het bestuur )

ZONDAG:

Vertrekpunt: dorpshuis via dijk naar de rustplaats in de Veldweg.
Loting voor het vogelschieten.

.
MAANDAG: Start optocht direct na de kerkdienst.
Vertrekpunt dorpshuis.
Bij evenaren via Loostraat – Schoolstraat – Heuvelakkersestraat
( eind deze straat rustplaats ) via deze straat retour naar vogelstang.
Na de loting vertrek via Beuningsestraat naar dorpshuis.
Onevenjaren: Vertrekpunt dorpshuis, via Schoolstraat Aerdtsedijk naar de Molenhoek
( rustplaats ) terug via deze dijk naar vogelstang.
DINSDAG:

Route in overleg met de koning.
Voor de optocht wordt de koning afgehaald door het tamboercorps en officierencorps.
De hofhouding wordt afgehaald tijdens de optocht. Dit alles binnen Aerdt.

VOGELSCHIETEN:
Het vogelschieten tijdens de kermisdagen zal plaats vinden op kermis Maandag.
Zij, die hebben deelgenomen aan de optocht op Zondag kunnen deelnemen aan het
prijsschieten.
De loting geschied tijdens deze optocht.
Een uitzondering wort gemaakt voor die leden die niet in staat zijn om deze lange afstand te
lopen of voor leden die door bedrijf matige werkzaamheden, of door een functie in onze
vereniging, verhinderd zijn om aan deze optocht deel te nemen.
Zij kunnen een nummer in ontvangst nemen onder de vogelstang, direct na binnenkomst van
de optocht op Maandag.
De secretaris roept de volgorde van het schieten af.
PRIJZEN:

1e prijs…. Kop
2e prijs…. Rechtervleugel
3e prijs…. Linkervleugel
4e Prijs…. Staart
Koningsprijs: is de Romp.
Om misverstanden te voorkomen: het pennetje waarmee de diverse onderdelen aan de romp
bevestigd zijn behoord bij de romp.
Aan het prijsschieten kunnen deelnemen: alle leden en aspirant-leden.
Voor het koningschot dient men 3 jaar schutter te zijn geweest.
Dus bij opgave voor het koningschot moet dit zijn 4e jaar zijn
Bij eventuele misverstanden zal een door de senaat aangewezen lid beslissen wat er gaat
gebeuren.
De mogelijkheid bestaat dat deze persoon een besloten vergadering oproept met het
dagelijks bestuur.
Degene die zich opgeeft als liefhebber van het koningschot en zelf niet wenst te schieten kan
een ander LID laten schieten.
Dit kan alleen met toestemming van de andere liefhebbers.
De vervanger schiet van het begin af mee en dient steeds dezelfde persoon te zijn.

VOGELSCHIETEN:
1 de Koning
2 de Genodigden
3 de Leden ( volgens de loting )
KONINGSCHIETEN :
Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij gegronde redenen een aanmelding te weigeren.

