De Caert van 28 september 2006
(Huishoudelijk reglement)
LIDMAATSCHAP
Art. 1:
Indien een lid zich aanmeld, dient hij van het mannelijk geslacht te zijn en
moet hij woonachtig zijn binnen de gemeente Hilvarenbeek.
Als hij tijdens zijn lidmaatschap gaat verhuizen bestaat wel de
mogelijkheid dat hij lid blijft van het gilde, doch mag hij geen
overheidsfunctie vervullen. Hij zal dan ook niet mogen deelnemen aan het
koningschieten.
Art. 2:
Het aannemen van nieuwe leden kan alleen geschieden in de
aanbestedingsvergadering, welke ieder jaar zal worden gehouden op de
laatste of voorlaatste woensdag voor Kerstmis.
De stemming over nieuwe aspirant leden heeft plaats met witte bonen
(voor) en erwten (tegen). Het jaar dat het lid aspirant is wordt bij
definitieve aanname het jaar van aantreden.
Het aspirant-lidmaatschap is een proeftijd van 1 jaar.
INSTALLATIE
Art. 3:
Een nieuw aangenomen lid wordt geïnstalleerd op de teerdag die op
dinsdag 20 januari of de 1e dinsdag na 20 januari (Patroonsdag) van ieder
jaar wordt gehouden.
Hij zal de eed van trouw moeten afleggen met zijn hand op gildevaandel.
Door de leden met hun partners wordt het nieuwe lid met partner
“bedansen”.
ENTREEGELD
Art. 4:
In de statuten is bepaald dat een nieuw lid entreegeld verschuldigd is.
Momenteel is dit € 25,=. Een nieuw lid waarvan de vader lid is of is
geweest van het Gilde Sint Sebastiaan, behoeft maar de helft van
genoemd bedrag te betalen.
Een nieuw lid ontvangt van het gilde een sjerp en insigne. De sjerp en
insigne blijven eigendom van het gilde.
CONTRIBUTIE
Art. 5:
Ieder jaar zal op de afrekeningsvergadering, waar ook de begroting aan
de orde komt, de contributie voor het lopende jaar worden vastgesteld.
De betaling van de contributie zal als volgt geschieden:

1. de 1e helft bij de sluiting van den doel (2e teerdag) op de 3e dinsdag
van september.
2. de 2e helft op de Patroonsdag in januari.
BOETEN
Art. 6:
De leden die 65 jaar oud zijn of ouder, zijn vrijgesteld van boeten. De
boeten welke werden opgelegd bij het niet bijwonen van de gildemis op de
teerdagen, kringdag, vrij gildefeest, liefdadigheidsfestijn en begrafenis
van lid of zijn echtgenote zijn afgeschaft.
KONINGSCHIETEN
Art. 7:
Het koning schieten heeft plaats om de 4 jaar. Het eerst komende Koning
schieten zal plaats vinden op kermismaandag in het jaar 2010.
De overheid zal voor deze gelegenheid een afzonderlijke commissie
benoemen die belast is met de organisatie daarvan.
Het lid dat het laatste stukje van de vogel naar beneden haalt, kan zich
koning noemen. Hij is verplicht het koningschap te aanvaarden. Hij heeft
de verplichting binnen 1 jaar een zilveren schild, naar behoren van de
overheid, aan het koningszilver toe te voegen. Verder zal hij ieder jaar op
de 1e zondag in mei, in de namiddag om 16.00 uur, in het gildehuis aan
de overige gildebroeders van zijn gilde het koningsbier aanbieden. Dit
behoeft verder niet bekend gemaakt te worden.
HET LOT
Art. 8:
Het Lot is verplicht voor alle leden die de 65-jarige leeftijd nog niet
hebben bereikt op boete van € 0,50 voor ieder verzuim van de 8 avonden
dat het Lot gehouden wordt.
De indeling geschiedt door loting op de afrekeningsvergadering.
Het 1e Lot staat onder leiding van de koning en de hoofdman.
Het 2e Lot staat onder leiding van de 1e en de 2e deken.
Het aanvangsuur wordt ieder jaar bij de loting vastgesteld.
Ieder lid mag 3 maal het Lot verzuimen, hij kan die avond alleen inhalen
op de reservedata die staan aangegeven en bepalend is voor beide Loten.
Ieder Lot wordt door loting verdeeld in een voor- en achter-heul. De
volgorde van het schieten wordt tevens met het heulen bepaald. Die heul
welke het eerst 1o punten behaald is winnaar.
SCHIETWEDSTRIJD
Art. 9
Tegelijk met het Lot wordt een schietwedstrijd gehouden. Als het Lot
korter duurt dan 20 ronden, worden de ontbrekende pijlen bijgeschoten.
Alle behaalde punten van 8 schietavonden worden bij elkaar geteld en

degene met de meeste punten wint de wisseltrofee. De overige prijzen
worden ieder jaar voor de aanvang van het Lot bekend gemaakt.
ZILVEREN PRIJZEN
Art. 10:
Zilveren schildjes die gewonnen worden op gildefeesten voor corps of voor
een viertallenprijs komen toe aan het gilde en zullen in de prijzenkast in
het gildehuis bewaard worden. Personele prijzen zijn persoonlijk bezit. Het
gilde zou toch gaarne zien dat na het overlijden van de gildebroeders deze
prijzen bij het gilde worden ingeleverd, daar ze anders verloren gaan.

