HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van het "Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten
Schuttersgilde van Soest" te Soest - ingevolge artikel 35 van de statuten.

Ter nadere uitwerking en aanvulling van de bepalingen van de statuten van het gilde,
vastgesteld bij notariële akte d.d. 13 oktober 2014, gelden de navolgende bepalingen.
IDENTITEIT EN DOEL
Artikel 1
Het gilde bevordert de onderlinge band binnen het gilde:
a.
b.

door het organiseren door het jaar heen van een aantal bijeenkomsten van uiteenlopende
aard;
door enige malen per jaar door middel van een verenigingsblad of anderszins alle bij het
gilde betrokken personen op de hoogte te stellen van de activiteiten van het gilde.

Artikel 2
Het gilde bevordert het saamhorigheidsgevoel binnen de plaatselijke gemeenschap:
a.
b.

door ook personen van buiten het gilde te betrekken bij- en te laten deelnemen aan de
activiteiten van het gilde, voorzover dit niet in strijd is met de bepalingen van de statuten
en geen schade toebrengt of afbreuk doet aan het eigen verenigingsleven van het gilde;
door deelname aan activiteiten binnen de gemeenschap van Soest, voorzover deze
deelname niet in strijd is met- of afbreuk doet aan de eigen aard van het gilde.

GILDEBROEDERS, GILDEZUSTERS EN GILDEVRIENDEN
Artikel 3
1.

2.
3.

4.

De aanvrage om als gildebroeder, gildezuster of gildevriend tot het gilde te worden
toegelaten, geschiedt door toezending aan de secretaris of ledenadministratie van een door
de aanvrager of aanvraagster ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, wat daarvoor
door het bestuur is vastgesteld. Hier dient de aanvrager een door de parochie te
verstrekken doopbewijs bij te voegen ter verificatie van art. 7.A.2 uit de statuten. Bij
twijfel over voldoen aan art. 7.A.6 kan gevraagd worden om een geboorte-akte.
In de eerstvolgende bestuursvergadering na binnenkomst van het aanvraagformulier
beslist het bestuur over de aanvraag.
Bij inwilliging van de aanvrage is de inschrijving een feit behoudens het recht van de
eerstkomende algemene ledenvergadering de inschrijving nietig te verklaren. Tot die tijd
mag er niet deelgenomen worden aan het Koningsschieten. Hiervoor dient men eveneens
de installatiebeloftes te hebben afgelegd.
Aanvragen, welke voor of op 31 oktober worden ingediend, worden het zelfde jaar in
behandeling genomen en kunnen aan de algemene ledenvergadering van datzelfde jaar
worden voorgelegd.
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Artikel 4
1.

2.

3.

Een gildebroeder, of gildezuster wordt geacht "rooms-katholiek" te zijn, indien hij of zij gedoopt is en
tot een katholieke gemeenschap behoort en als zodanig geacht kan worden te behoren tot de roomskatholieke gemeenschap van Soest. Een door de betreffende persoon zelf aan te vragen doopbewijs
kan daarbij als bewijs gevraagd worden (zie artikel 4 lid 1).
Bij beoordeling van een onbesproken gedrag en eerbiediging van het rooms-katholieke karakter van
het gilde en onderschrijving van de doelstellingen daarvan dient het bestuur zich te laten leiden door
de overweging of inschrijving of handhaving van een persoon als gildebroeder, gildezuster of
gildevriend schade kan toebrengen of toebrengt aan het aanzien van het gilde en/ of het gedrag van
deze persoon hinderlijk of storend kan zijn of is voor de andere personen binnen het gilde.
Bij verlaten van de gemeente Soest en het daarbij horende verlies van het lidmaatschap, wordt een
termijn van één jaar na dat vertrek gehanteerd, waarin een gildelid alle rechten behoudt, die bij het
lidmaatschap behoren, behalve het recht om mee te doen met het koningsschieten. (voorheen art
13.A.2.B uit de statuten)

Artikel 5
Met inachtneming van de bepalingen van artikel 7 van de statuten kan een niet-geboren Soester als
gildebroeder tot het gilde worden toegelaten, indien een van de volgende voorwaarden op hem toepasselijk
is:
1.
2.

3.

4.

hij behoort tot een gildefamilie. Iemand wordt geacht tot een gildefamilie te behoren als zijn vader en/
of broer(s) ten tijde van zijn aanvrage van het lidmaatschap als geboren Soester lid is/zijn van het
gilde.
hij is op het tijdstip van zijn aanvrage van het lidmaatschap gedurende 10 jaar actief lid van het
gildekorps. Actief wordt hij geacht, die trouw de oefenavonden bezoekt en aan de optredens van het
korps deelneemt en van wie verwacht mag worden dat hij nog een aantal jaren korpslid zal blijven of
zich op een andere wijze voor het gilde zal inzetten.
hij is op tijdstip van zijn aanvrage van het lidmaatschap gedurende 10 jaar actief medewerker van het
gilde. Actief wordt hij geacht, die gedurende de 10 jaar aan het tijdstip van de aanvrage voorafgaand
tenminste 7 jaren meerdere dagen per jaar zich heeft ingezet voor het gilde of een bepaalde activiteit
van het gilde en van wie verwacht mag worden dat hij zich zal blijven inzetten voor het gilde.
hij een zeer uitzonderlijk belang van het gilde dient of heeft gediend en de doelstellingen van het gilde
onderschrijft. Aangezien de medewerking onder 4 niet aan een tijdsperiode is gebonden, dient de
medewerking van geheel andere aard te zijn als onder 2 en 3 genoemd, meer het algemeen belang van
het gilde te dienen.

Indien iemand overeenkomstig het bovenstaande als gildebroeder is toegelaten, kan op zijn verzoek zijn
echtgenote, als zij aan de daarvoor in de statuten gestelde vereisten voldoet, tegelijkertijd of op een later
tijdstip als gildezuster worden ingeschreven.
Artikel 6
1.
2.
3.
4.

5.

Als gildevriend kan worden ingeschreven hij of zij, die aan de bepalingen gesteld in artikel 11 van de
statuten voldoet.
Bij gehuwden worden man en vrouw afzonderlijk als gildevriend ingeschreven.
Als man en vrouw beiden als gildevriend zijn ingeschreven, is door de vrouw ten hoogste de helft van
de jaarlijkse contributie verschuldigd.
Voor de echtgenote van een gildebroeder, die in verband met de bepalingen van artikel 9 van de
statuten niet als gildezuster kan worden ingeschreven, of voor een vriendin, waarmede de gildebroeder
een samenlevingsovereenkomst is aangegaan, is als gildevriend eveneens ten hoogste de helft van de
jaarlijkse contributie verschuldigd.
Het aantal gildevrienden mag bedragen maximaal eenvierde (1/4) deel van het totaal van gildebroeders
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en gildezusters. De algemene ledenvergadering kan een lager percentage vaststellen.
Artikel 7
1.

2.
3.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de statuten worden de nieuwe gildebroeders als
zodanig geïnstalleerd, waarbij zij:
a.
beloven als gildebroeder de gildegeest van broederschap, vriendschap, burgerzin, trouwen
eerbied voor de menselijke waardigheid te beleven en uit te dragen overeenkomstig en met
inachtneming van de statuten, het huishoudelijk reglement en overige bepalingen van het gilde;
b.
als teken van verbondenheid met de R.K. Kerk een kaars offeren ten behoeve van de eredienst.
Zolang een gildebroeder niet geïnstalleerd is, wordt hij niet toegelaten tot het koningsschieten.
De regels van de installatieplechtigheid worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 8
1.
2.
3.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 en 10 lid 1 van de statuten dient bij het ingaan van het
lidmaatschap door een gildebroeder het inkoopbedrag, desgewenst in twee termijnen, voldaan te
worden. Dit bedrag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 van de statuten worden het bedrag van een door de
gildebroeders en gildezusters verschuldigde jaarlijkse bijdrage en het bedrag van een door de
gildevrienden verschuldigde jaarlijkse contributie vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
De bijdrage van een gehuwde gildezuster wordt geïnd bij de gildebroeder, met wie zij is gehuwd. De
contributie van een vriendenechtpaar wordt geïnd bij de man.

4.
a. Gildebroeders en gildezusters van 65 jaar en ouder zijn vrijgesteld van het betalen van een
jaarlijkse bijdrage.
b. In bijzondere gevallen kan het bestuur aan iemand gehele of gedeeltelijke ontheffing
verlenen van de verplichting tot betaling van de jaarlijkse bijdrage of contributie.
BESTUUR
Artikel 9
1.
2.

Volgens artikel 18 lid 4 van de statuten treedt het bestuur periodiek af volgens een door het bestuur
opgemaakt rooster van aftreden, zodanig dat de ouderman, de secretaris en de penningmeester niet
gelijktijdig aftreden en de ouderman aftredend is in het teerjaar.
Als een zittend bestuurslid een lid van het dagelijks bestuur (ouderman - secretaris - penningmeester)
in diens functie opvolgt, komt hij in het aftredingschema van die functionaris en zit dus korter of
langer dan 4 jaar. Het nieuwe lid of in geval van functiewisseling binnen het bestuur het vroegere lid
van het dagelijks bestuur krijgt dan in het rooster van aftreden de plaats van dat zittend bestuurslid.
Indien een evenwichtiger aftredingsschema dat vereist, kan hier met instemming van de algemene
ledenvergadering van af geweken worden.

Artikel 10
1.

2.

De ouderman leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen, geeft en ontneemt op vergaderingen het woord
en heeft het recht een spreker tot de orde te roepen. Hij is verplicht zorg te dragen dat alle genomen
besluiten ten uitvoer worden gebracht en zal zich inzetten om mogelijke geschillen uit de weg te
ruimen.
De secretaris verzorgt de administratie van het gilde, houdt een ledenregister in duplo bij of laat dit
bijhouden en voert de correspondentie. Hij is verplicht notulen te houden van het verhandelde in de
leden- en bestuursvergaderingen en brengt die ter kennis van de leden c.q. de bestuursleden. Op de
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3.

4.

Algemene Jaarvergadering doet hij verslag van het afgelopen gildejaar.
De penningmeester beheert de gelden van het gilde en is - onverlet de aansprakelijkheid ten deze van
de overige bestuursleden - voor die gelden tegenover het bestuur en de algemene ledenvergadering
aansprakelijk. Hij int de gelden voor het gilde en doet uitbetalingen tegen overlegging van kwitantie
en geeft op de Algemene Jaarvergadering verslag van het in het afgelopen gildejaar gevoerde beheer
en een overzicht van de financiële toestand van het gilde op het einde van het jaar. Hij is ook verplicht
op de Algemene Jaarvergadering de door het bestuur opgestelde begroting van inkomsten en uitgaven
voor het nieuwe gildejaar ter vaststelling aan de vergadering voor te leggen. Hij stelt de commissie als
bedoeld in artikel 24 lid 3 van de statuten uiterlijk in de week voorafgaande aan de Algemene
Jaarvergadering in de gelegenheid het aan deze commissie opgedragen onderzoek te verrichten.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 2 onder c van de statuten legt het bestuur in een speciale
volmacht de taken van de penningmeester terzake van het beheer en belegging van de gelden vast met
een beperking van dat beheer.
De raden geven acht op de gangen van ouderman, secretaris en penningmeester en vervangen dezen
bij afwezigheid en ontstentenis overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 3 van de statuten.

Artikel 11
1.

2.
3.

De vaandeldrager, de trommelslager, de bode, de gildepastor en de commandant van het gildekorps
hebben geen bestuurlijke taak, maar handelen geheel onder verantwoordelijkheid van het bestuur
overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van de statuten. Zij nemen mitsdien geen deel aan de
bestuursvergaderingen, tenzij zij hiervoor zijn uitgenodigd, maar dienen de hen door het bestuur
opgedragen taken zorgvuldig uit te voeren.
Het bestuur zal een door een van de onder lid 1 genoemde functionarissen in het raam van de hem
opgedragen taak gedaan voorstel of wens in aanwezigheid van die functionaris in een
bestuursvergadering behandelen en daarover een besluit nemen.
De bode en de commandant van het gildekorps hebben formeel ook geen zitting in het bestuur, maar
worden wel uitgenodigd voor elke bestuursvergadering, dit vanwege hun specifieke
verantwoordelijkheden.

VERGADERINGEN
Artikel 12
Alle oproepen tot een algemene ledenvergadering en aankondigingen inzake te houden schuttersdagen en
feestelijke bijeenkomsten geschieden schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen of te houden
festiviteiten en wel tenminste 8 dagen voor de te houden vergadering of festiviteit tenzij ofwel de statuten
terzake een langere termijn voorschrijven ofwel een kortere termijn van oproep noodzakelijk is.
Artikel 13
Indien overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 lid 3 van de statuten een algemene ledenvergadering zonder
medewerking van het bestuur zal worden bijeengeroepen:
a.
b.

stelt het bestuur hiertoe aan de eerste ondertekenaar van het aan het bestuur gedaan verzoek tot
bijeenroepen van de vergadering een kopie van de ledenlijst ter beschikking;
zal de vergadering worden geleid door de eerste ondertekenaar van het gedane verzoek, terwijl de
secretaris voor die vergadering door de vergadering zelf zal worden aangewezen.

SCHUTTERDAG EN FESTIVITEITEN
Artikel 14
1.

Onder schuttersdag is ten deze bedoeld de dag, waarop door de gildebroeders op de vogel (papegaai)
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2.

wordt geschoten om het koningschap van het gilde.
Het vogelschieten zal bij voorkeur geschieden elk jaar op de laatste zondag van augustus.

Het bestuur is gerechtigd in bijzondere gevallen een andere datum rond voornoemd tijdstip vast te stellen.
Artikel 15
1.
2.
3.

De schuttersdag en zover als mogelijk alle dagen, waarop andere specifieke gildefeesten plaatsvinden,
zullen worden begonnen met een viering in de kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Soest, tenzij om
bepaalde redenen een viering elders in Soest de voorkeur verdient.
De dag, waarop het gilde het feest viert van zijn patrones Sint Agatha, wordt begonnen met een
Eucharistieviering wisselend in een van de Soester R.K. kerken, in volgorde door het bestuur te
bepalen.
Bij de Eucharistievieringen dienen alle gildebroeders en gildezusters zoveel mogelijk tegenwoordig te
zijn.

Artikel 16
1.
2.
3.
4.
5.

Voor de aanvang van het vogelschieten op de schuttersdag zal de regerend koning op door het bestuur
te bepalen wijze worden afgehaald en naar het schietterrein worden begeleid, alwaar de koning zijn
ambt neerlegt door de tekenen van zijn waardigheid aan de ouderman te overhandigen.
De afgetreden koning zal als eerste op de vogel schieten, gevolgd naar aanwijzing van het bestuur door
aanwezige kerkelijke en wereldlijke autoriteiten, daarna de ouderman en vervolgens de overige
bestuursleden en overige gildebroeders in de volgorde als door het bestuur is vastgesteld.
Hij, die vóór de koning op de vogel schiet, zal van verdere deelname aan het schieten zijn uitgesloten.
Elke gildebroeder kan aan het vogelschieten deelnemen tegen betaling van een door het bestuur te
bepalen bedrag.
Een gildebroeder, die zich in drie achtereenvolgende jaren of vijf jaar in totaal tot koning schiet, wordt
voor zijn leven keizer van het gilde. Het keizerschap gaat in na afloop van het laatste koningsjaar. Een
keizer blijft gerechtigd mee te dingen naar het koningschap. Schiet hij zich wederom tot koning, dan
zullen gedurende zijn koningschap de rechten en verplichtingen van het koningschap gelden voor die
van het keizerschap.

Artikel 17
Voordat de romp van de vogel zal worden afgeschoten ter verkiezing van de koning, zullen daarvan eerst de
kop, de vleugels en de staart worden geschoten. Hij, die het laatste stuk van die delen van de romp schiet,
heeft verworven respectievelijk voor de kop de eerste, voor de rechtervleugel de tweede, voor de
linkervleugel de derde en voor de staart de vierde prijs. De prijzen bestaan uit herinneringsmedailles.
Artikel 18
1.
2.

3.

Zodra de vogel is afgeschoten en derhalve de nieuwe koning bekend is, gaat het bestuur in beraad
zoals in artikel 28 lid 1 onder b van de statuten is bepaald.
Na dit beraad geleiden de overige bestuursleden de nieuwe koning tot tegenover de ouderman. Deze
deelt de nieuwe koning de uitslag van het beraad mede en vraagt hem of hij het koningschap
aanvaardt. Als de koning hierop bevestigend antwoordt, verzoekt de ouderman hem om lopend over
het voor hem uitgespreide gildevaandel naar voren te treden en naast de ouderman plaats te nemen.
Vervolgens zal de vaandeldrager op een teken van de ouderman het gildevaandel aan de koning
overhandigen als teken dat die de koning toebehoort. De koning geeft het vaandel nu over aan de
vaandeldrager met het verzoek het vaandel in het komende jaar voor hem te willen dragen.
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Artikel 19
1.
2.

3.

Voorafgaand aan het koningsschieten zal officieel afscheid worden genomen van de oude koning en
zijn eventuele koningin en hofdames, die de tekenen van hun waardigheid zullen overhandigen, direct
na het koningsschot zal de nieuwe koning worden gehuldigd met de daarbij horende ceremonieën.
Als herinnering aan zijn koningschap zal de ouderman aan de afgetreden koning een koningsmedaille
overhandigen. Indien de afgetreden koning volgens veelvuldig gebruik aan het gilde een zilveren
schild(je) aanbiedt als aandenken aan zijn koningschap, zal dit worden toegevoegd aan het
koningsschild i.c. aan de koningsmantel worden gehangen.
Vóór de aanvang van bovenbedoelde feestelijke bijeenkomst zal de nieuwe koning met zijn gevolg
door het bestuur en het gildekorps thuis worden afgehaald, alwaar hem ten overstaan van de buurt
hulde zal worden gebracht. Ook bij andere feestelijke bijeenkomsten van het gilde, waarbij de koning
met zijn gevolg als zodanig aanwezig zal zijn, zal hij zo enigszins mogelijk door het bestuur en het
gildekorps thuis worden afgehaald.

Artikel 20
Het bestuur is te allen tijde gerechtigd, wanneer de omstandigheden dit vereisen of gewenst maken de
hiervoren in de artikelen 18 tot en met 21 gegeven regels aan die omstandigheden aan te passen, mits dat
geen afbreuk doet aan- of in strijd is met de gildetradities en gildegeest.
Artikel 21
1.

2.

Onder de volledige verantwoordelijkheid van het bestuur en op de wijze als door het bestuur bepaald
kunnen op geregelde tijden onderlinge schietwedstrijden en/of andere onderlinge wedstrijden voor de
gildebroeders, gildezusters en gildevrienden worden gehouden. Door de deelnemers wordt voor elke
wedstrijd een nader door het bestuur te bepalen bedrag aan inleggeld betaald ter bestrijding van de
onkosten, waaronder prijzen van geringe waarde.
Voorzover dit mogelijk is, zal ter versteviging van de onderlinge band voor de onder 1 genoemde
activiteit en feestelijkheden door het jaar alsmede voor het oefenen van het gildekorps een vaste plaats
van samenkomst worden gebruikt. De exploitatiekosten van dit onderkomen mogen niet ten laste
komen van de teergelden, zoals deze in artikel 5 lid 5 van de statuten zijn omschreven.

Artikel 22
1.

2.

Voor de vierjaarlijkse grote feestelijke bijeenkomst( en) - ter voortzetting van de vroeger gehouden
vierjaarlijkse teerdagen - moet bij de begroting van de kosten een bedrag worden vastgesteld ter
"vertering" door de deelnemers aan die bijeenkomsten c.q. ter uitkering aan de daartoe ingevolgde
artikel 16 lid 3 onder b van de statuten gerechtigden.
Om de teergelden genoemd in artikel 5 lid 5 van de statuten zeker te stellen, zullen vrije consumpties
uit de gildekas bij andere bijeenkomsten dan onder 1 genoemd zeer beperkt worden gehouden.

Artikel 23
De feestelijke gildebijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor gildebroeders, gildezusters en gildevrienden.
Het bestuur kan echter om redenen van billijkheid ook anderen hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een
vergoeding toegang verschaffen.
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REPRESENTATIE
Artikel 24
Voor het uittreden naar buiten en om het gilde de plaats te geven in de Soester gemeenschap, die het gezien
zijn oudheid toekomt, en ter opluistering van de eigen feestelijkheden van het gilde wordt in het gilde een
tamboer-, klaroen-, vendel- en schutterskorps gehouden, van welk korps alleen gildebroeders deel kunnen
uitmaken, voorzover hierna niet anders is bepaald. Elk jaar wordt bij de begroting van het gilde een bedrag
vastgesteld, wat door het bestuur mag worden besteed voor het korps.
Artikel 25
1.
2.

De koning, de leden van het bestuur en de in artikel 20 van de statuten genoemde functionarissen
worden geacht te behoren tot het korps.
Het bestuur stelt het maximum aantal leden voor elk onderdeel van het korps vast, rekening houdend
met de financiële middelen en de representatieve functie van het korps.

3.
a
b

Indien dit in het belang is van het korps kan het bestuur ook mannelijke gildevrienden en
mannelijke personen beneden de leeftijd van 19 jaar als lid van het korps aannemen, zulks tot
een maximum van eenvijfde (1/5) gedeelte van het aantal toegestane leden per onderdeel.
Voor toelating van vrouwelijke leden is de toestemming vereist van de algemene
ledenvergadering.

4.
a.
b
5.

Het bestuur stelt in overleg met de korpsleden de door hen te betalen contributie vast en de
besteding daarvan.
Een korpslid is vrijgesteld van de betaling van de jaarlijkse bijdrage of contributie, genoemd in
artikel 15 lid 1 van de statuten.

De korpsleden zijn gehouden aan de oefeningen van het korps en alle door het bestuur vastgestelde
korpsactiviteiten deel te nemen.

6.
a.
b.
c.

Het bestuur stelt de kleding en instrumenten van het korps gratis ter beschikking van de leden
daarvan. Deze zaken zijn en blijven mitsdien te allen tijde eigendom van het gilde.
Het bestuur kan voorschriften geven omtrent de verzorging van de kleding en instrumenten en
kan voor een goed gebruik een waarborg doen stellen.
Het is korpsleden verboden - behoudens toestemming van het bestuur hun kleding en
instrumenten of onderdelen daarvan aan anderen in gebruik te geven en buiten korpsverband te
dragen of gebruiken.

Artikel 26
1.

2.

Door het periodiek organiseren van volksfeesten, deelname aan door andere plaatselijke verenigingen
en instellingen te organiseren activiteiten of anderszins tracht het gilde de onderlinge band en het
saamhorigheidsgevoel tussen de verschillende plaatselijke bevolkingsgroepen te versterken
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 lid b van dit huishoudelijk reglement.
Het bestuur zal ervoor zorgdragen dat ook bij activiteiten als hiervoor onder 1 bedoeld de verzorging
van specifieke gilde-activiteiten van- en voor de tot het gilde behorende personen voorop staat als een
verplichting ten opzichte van die personen en als noodzaak om de gildegeest en de gildetradities niet
verloren te laten gaan.
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LANDERIJEN
Artikel 27
1.

De aan het gilde toebehorende landerijen worden door het bestuur zodanig beheerd, dat:
a.
b.

zo mogelijk alle personen binnen het gilde op gezette tijden in de gelegenheid worden gesteld
de landerijen te pachten of de daarop geteelde gewassen te kopen;
een zo goed mogelijk netto - rendement wordt verkregen.

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 28
1.
2.

Elk nieuw in het gilde ingeschreven persoon krijgt bij de inschrijving gratis een exemplaar van de
statuten en van het huishoudelijk reglement van het gilde, welke statuten en huishoudelijk reglement
overigens te allen tijde bij de secretaris tegen betaling van de kostende prijs verkrijgbaar zullen zijn.
Door aanvaarding van de inschrijving in het gilde wordt ieder geacht de statuten en het huishoudelijk
reglement van het gilde te kennen en zich aan de bepalingen daarvan te onderwerpen.

Artikel 29
Het bestuur heeft te allen tijde het recht om als het daarvoor redenen aanwezig acht, een persoon van
deelname aan een activiteit of het lidmaatschap van een orgaan van het gilde uit te sluiten. Degene aan wie
de deelname of het lidmaatschap is geweigerd, kan tegen de beslissing van het bestuur in beroep gaan
mutatis mutandis op de wijze zoals in artikel 8 leden 3 en 4 van de statuten is omschreven.
Artikel 30
In alle gevallen, waarin de wet, de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist de algemene
ledenvergadering en in spoedeisende gevallen het bestuur.
Met inachtneming van de bepalingen van artikel 35 van de statuten is het Huishoudelijk Reglement aldus
gewijzigd vastgesteld bij besluit van de algemene ledenvergadering van het gilde van 17 december 2014.
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