Statuten van 25 juli 1979
Begripsbepaling:
Art. 1:
Het bestuur wordt ‘de Overheid’ genoemd.
Met de kaart (de Caert) wordt het huishoudelijk reglement aangeduid.
Met ‘hoofdman’ wordt de voorzitter aangeduid.
Met ‘deken-schrijver’ (1e deken) wordt de secretaris aangeduid.
Met ‘deken-schatbewaarder’ (2e deken) wordt de penningmeester
aangeduid.
Met ‘gilde’ wordt de vereniging aangeduid.
Met ‘uitzetting’ wordt ontzetting aangeduid.
Art. 2:
Het gilde draagt de naam: Sint Sebastiaan en is gevestigd te
Hilvarenbeek.
Art. 3:
Het gilde stelt zich ten doel de schuttersgilden in stand te houden en in
aanzien te doen toenemen, de gildegeest en de gildetradities in hun volle
omvang en het gildewezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen
en tot bloei te brengen, rekening houdend met de eigentijdse
omstandigheden en daardoor – in overeenstemming met de bedoelingen
van de oprichters en stichters der schuttersgilden – in het belang der
gilden werkzaam te zijn onder handhaving en met behoud van het
karakter, het welk zij vanaf hun oorsprong hebben gehad.
Art. 4:
Het gilde tracht dit doel te bereiken door:
a) Het beoefenen van het boogschieten;
b) De onderlinge band tussen haar leden en de leden van andere gilden
te bevorderen;
c) Het leggen van contacten en het samenwerken met geestelijke en
wereldlijke overheid en met organen van deze overheden;
d) Het houden van vergaderingen, tentoonstellingen, excursies,
wedstrijden en andere bijeenkomsten, alsmede het deelnemen aan
gildedagen en gildefeesten en het stimuleren van deze
bijeenkomsten;
e) Het houden van studiebijeenkomsten en al hetgeen, dat op het
gildewezen betrekking heeft, in studie te nemen;
f) Het aanleggen en bijhouden van een documentair gilde archief;
g) Alle andere wettige en geoorloofde middelen.
Art. 5:
Het gilde is ingesteld om ten eeuwige dage te blijven voortbestaan.

LIDMAATSCHAP
Art. 6:
Het gilde kent:
a) Leden;
b) Personen van verdiensten.
Leden zijn zij, die zijn toegelaten als zodanig en bij hun installatie hebben
verklaard alle verplichtingen volgens deze statuten, de caert en andere
door de overheid of door de algemene vergadering vastgestelde
voorschriften of bepalingen te zullen nakomen of vervullen.
Personen van verdienste zijn zij, die zich op een of andere wijze voor
het gilde verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden door de algemene
vergadering met meerderheid van stemmen als zodanig benoemd.
Een lid kan tevens persoon van verdienste zijn. De verplichtingen als lid
blijven onverminderd op hem rusten.
Art. 7:
Om lid van het gilde te kunnen worden zal men moeten voldoen aan de
volgende vereisten:
a) De leeftijd van achttien jaar bereikt hebben;
b) De Rooms Katholieke (Christelijke) godsdienst belijden;
c) Een onbesproken gedrag hebben.
Iemand die lid van het gilde wenst te worden moet daartoe een schriftelijk
verzoek indienen bij de overheid. Voldoet hij aan de in dit artikel gestelde
vereisten, dan deelt de overheid dit mede aan de algemene vergadering
en wordt over de toelating in een algemene vergadering beslist.
Er zal niemand tot lid worden aangenomen met minder dan 2/3 deel van
de geldig uitgebrachte stemmen.
De wijze, waarop een lid wordt geïnstalleerd, wordt in de caert geregeld.
VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Art. 8:
Alle leden zijn gehouden het entreegeld, de contributie of hoofdelijke
omslag, de opgelegde boeten en eventueel andere geldelijke
verplichtingen op de vastgestelde tijdstippen te voldoen.
Zij zijn verplicht de vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen bij te
wonen waartoe zij door of vanwege de overheid zijn uitgenodigd en alle
bepalingen van deze statuten, de caert en de door de overheid of de
algemene vergaderinggegeven of te geven voorschriften en bepalingen na
te komen of te vervullen.
RECHTEN VAN DE LEDEN
Art. 9:
Alle niet-geschorste leden hebben het recht aan alle door of vanwege het
gilde te houden evenementen deel te nemen of bij te wonen.

Alleen de niet-geschorste leden hebben het recht de vergaderingen bij te
wonen en daarin het woord te voeren. In deze vergadering hebben zij
stemrecht.
Art. 10:
Het lidmaatschap eindigt door:
a) Overlijden
b) Opzegging
c) Uitzetting
Opzegging kan geschieden door:
1) Schriftelijke mededeling aan de overheid;
2) Schriftelijk door de overheid ingeval een lid niet meer voldoet aan
de vereisten, welke aan het lidmaatschap zijn verbonden.
Opzegging behoort uiterlijk 4 weken voor het verstrijken van het gildejaar
te geschieden. Indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren kan opzegging ten alle tijde plaats
vinden door de overheid zowel als door het lid.
Uitzetting heeft plaats door de overheid indien een lid handelt in strijd met
de statuten, reglementen en/of besluiten van het gilde, of indien het lid
het gilde op onredelijke wijze benadeelt.
De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot
uitzetting of opzegging in kennis gesteld. Hij heeft het recht van beroep
op de algemene vergadering binnen 1 maand nadat het besluit hem ter
kennis is gebracht.
In de vergadering, waarin het beroepschrift in stemming wordt gebracht,
moet tenminste 2/3 deel van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn en
behoort het besluit tot uitzetting of opzegging te worden genomen met ¾
deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Het betrokken lid heeft
geen stemrecht in de vergadering, waarin over zijn beroep wordt beslist.
Hij, die is uitgezet, verliest alle rechten op eigendommen van het gilde en
kan nooit meer lid van het gilde worden. Indien een lid zijn lidmaatschap
gedurende het gildejaar beëindigt, is hij verplicht de contributie en alle
andere verplichtingen over het gildejaar te voldoen.
VERGADERINGEN
Art. 11:
De algemene (leden)vergadering – ook jaarvergadering genaamd – wordt
voor 1 juli van elk kalenderjaar gehouden. In deze vergadering wordt:
1) Door de overheid verslag uitgebracht over de gebeurtenissen in het
gilde in het afgelopen jaar;
2) De notulen van de laatst gehouden vergadering vastgesteld;
3) Door de overheid rekening en verantwoording afgelegd inzake de
inkomsten en uitgaven in het afgelopen jaar;
4) Zo nodig over toelating, ontzetting en uitzetting van leden beslist;

5) De verkiezing gehouden van de leden van de overheid na periodieke
aftreding en zo nodig worden voorzien in tussentijdse ontstane
vacatures;
6) De begroting van inkomsten en uitgaven vastgesteld voor volgende
gildejaar;
7) Door de kascommissie verslag uitgebracht van het onderzoek, dat
heeft plaatsgehad van alle boeken en bescheiden, welke onder
berusting van de betreffende deken zijn geweest;
8) Benoemd de leden van de kascommissie voor het nieuwe gildejaar.
De kascommissie zal bestaan uit tenminste 3 gewone leden. Zij worden
benoemd voor de tijd van 3 jaar, met dien verstande, dat 1 lid aftreedt.
Het aftredende lid is niet terstond herkiesbaar. Leden van de overheid zijn
niet benoembaar tot lid van de kascommissie.
Art. 12:
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden gehouden telkens
als dit door de overheid nodig geoordeeld wordt.
Op schriftelijk verzoek en onder opgave van te behandelen onderwerpen
van tenminste 5 leden is de overheid verplicht een algemene vergadering
bijeen te roepen. Indien de overheid niet binnen 14 dagen na ontvangst
van het verzoek der leden daaraan gevolg heeft gegeven om de
gevraagde vergadering binnen 4 weken te doen houden, zijn de
verzoekers zelf bevoegd de gevraagde vergadering te beleggen.
Art. 13:
Voor te houden vergaderingen worden de leden door de overheid
schriftelijk opgeroepen. De oproeping of kennisgeving behoort tenminste 7
dagen voor het tijdstip, waarop de vergadering zal plaats hebben, bij de
leden bezorgd te zijn.
De oproeping door de verzoekers, als bedoeld in Art. 12, moet op gelijke
wijze plaats vinden.
Art. 14:
De leden kunnen ook besluiten nemen zonder op de voorgeschreven wijze
te zijn bijeen geroepen, mits dan alle stemgerechtigde leden aanwezig
zijn. Deze besluiten moeten met algemene stemmen genomen worden.
STEMMINGEN
Art. 15:
Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling tenzij
tenminste 5 leden schriftelijke stemming verlangen.
Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen,
tenzij de statuten anders bepalen.
Schriftelijke stemmingen worden gehouden met gewaarmerkte,
ongetekende en dichtgevouwen briefjes, tenzij de caert een andere wijze

van stemming voorschrijft. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht
stemmen beschouwd.
Staken de stemmen over personen, dan zal in een volgende vergadering
opnieuw een stemming worden gehouden. Wanneer ook in deze
vergadering de stemmen staken beslist het lot.
Staken de stemmen over zaken, dan zal in een volgende vergadering
opnieuw een stemming worden gehouden. Staken in deze vergadering de
stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht niet te zijn
aangenomen.
Art. 16:
De algemene vergadering kan elk besluit van de overheid of een door de
algemene vergadering eerder genomen besluit vernietigen in een
vergadering, waarin alle leden aanwezig zijn en dit geschiedt met
algemene stemmen.
Art. 17:
Indien deze statuten of de caert voor het nemen van een besluit de
aanwezigheid van een bepaald aantal leden vereist en dat aantal leden
niet ter vergadering aanwezig is, zal de stemming worden gehouden in
een volgende vergadering, ongeacht het aantal leden, dat dan aanwezig
is. De nieuwe vergadering zal niet eerder worden gehouden dan na 15
dagen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de vergadering, waarin het
vereiste aantal leden niet aanwezig was.
De oproeping voor de vergadering behoort schriftelijk te geschieden onder
vermelding, dat in deze 2e vergadering het besluit zal worden genomen,
ongeacht het aantal leden dat alsdan aanwezig is.
DE OVERHEID
Art. 18:
De overheid zal tenminste uit 3 personen en ten hoogste uit 5 personen
bestaan en omvat de volgende functies: hoofdman, 1e deken-schrijver, 2e
deken-schatbewaarder en 2 oudraden. Leden van de overheid kunnen
slechts 1 functie waarnemen.
Art. 19:
De koning en/of de keizer maken geen deel uit van de overheid. Zij
hebben evenwel het recht alle vergaderingen van de overheid bij te wonen
en hebben daarin een adviserende stem.
Art. 20:
De leden van de overheid zullen worden gekozen door de algemene
vergadering uit de niet geschorste leden. Buiten de overheid, die voor elke
vacature een voordracht van tenminste 2 personen zal opstellen, kunnen
door 5 of meer gewone leden – niet tot de overheid behorende –
eveneens personen ter benoeming worden voorgedragen. De door de

leden gestelde kandidaten behoren tenminste 3 dagen voor de
vergadering, waarin de verkiezing zal plaats vinden, bij de overheid te zijn
ingediend, vergezeld van een verklaring van elke kandidaat, dat hij bereid
is bij verkiezing de functie te aanvaarden.
Art. 21:
De hoofdman zal worden benoemd voor de tijd van 6 jaren.
De dekens zullen worden benoemd voor de tijd van 4 jaren.
De oudraden zullen worden benoemd voor de tijd van 4 jaren.
De aftredende dekens zijn niet terstond herkiesbaar.
Door de overheid zal een rooster van aftreden worden opgesteld met dien
verstande, dat de dekens niet tegelijk aftredend zullen zijn.
Eenzelfde bepaling kan van toepassing worden verklaard voor het aftreden
van andere functionarissen.
Art. 22:
Hij die ophoudt lid te zijn, houdt ook op lid van de overheid te zijn.
Het staat de leden van de overheid vrij te allen tijde zonder opgaaf van
redenen hun functie neer te leggen. Een tussentijds opengevallen functie
zal zo spoedig mogelijk worden aangevuld. Het alsdan gekozen lid van de
overheid treedt af op het tijdstip van aftreden van degene in wiens plaats
is gekozen.
Een lid van de overheid kan in zijn functie worden geschorst voor een
tijdvak van ten hoogste 3 maanden of worden ontslagen bij besluit van de
algemene vergadering, speciaal hiertoe bijeengeroepen, met ¾ deel van
de uitgebrachte stemmen. In deze vergadering moet tenminste ¾ deel
van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
De schorsing wordt van rechtswege opgeheven, indien niet binnen 3
maanden na de schorsing ontslag plaats vindt en treedt het geschorste lid
volledig terug in zijn functie. Het voorstel tot schorsing of ontslag kan
alleen door de meerderheid van de overheid worden gedaan.
Art. 23:
Bij afwezigheid van de hoofdman treedt de 1e deken als zijn
plaatsvervanger op. Bij ontstentenis van de hoofdman zal hij het
hoofdmanschap waarnemen totdat een nieuwe hoofdman is gekozen. De
verkiezing moet binnen 6 maanden na het ontstaan der ontstentenis
plaats hebben.
Art. 24:
De hoofdman vertegenwoordigt het gilde in en buiten rechte. Hij kan zich
door deskundigen laten bijstaan.
Art. 25:
De overheid is belast met het besturen van de vereniging. Onverminderd
het bepaalde in de artikelen 30 en 31, behoeft de overheid voor het

sluiten van overeenkomsten tot kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij het gilde
zich al borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde
verbindt, de goedkeuring van de algemene vergadering.
Voor het verrichten van handelingen, waarvan het belang meer dan 20%
uitgaat boven het daarvoor in de begroting geraamde bedrag, behoeft de
overheid de goedkeuring van de algemene vergadering.
Art. 26:
De hoofdman is voorzitter van alle vergaderingen en bijeenkomsten en is
belast met alle taken, die de wet, de statuten, de caert en de traditie
opleggen.
De deken-schrijver is gehouden van alle overheids- en
ledenvergaderingen notulen op te maken.
De deken-schatbewaarder is gehouden tot het innen van gelden en het
doen van betalingen en daarvan behoorlijk administratie te houden.
Art. 27:
De caert kan aan een lid van de overheid een bijzondere taak toekennen.
GELDMIDDELEN EN BEZITTINGEN
Art. 28:
De inkomsten van het gilde bestaan uit entreegelden, contributies,
boeten, hoofdelijke omslagen en andere heffingen ingevolge deze
statuten, ingevolge de caert of op grond van besluiten der algemene
vergadering en voorts uit legaten, schenkingen, opbrengsten van
bezittingen en andere toevallige baten.
Art. 29:
Van alle bezittingen, speciaal van de bezittingen genoemd in artikel 30,
zal door de overheid een behoorlijk en gespecificeerde inventarisatie
tenminste in 3-voud worden opgemaakt en worden bijgehouden. Een
exemplaar daarvan zal bij de hoofdman berusten, het 2e exemplaar zal
worden opgeborgen in het archief van het gilde en het 3e exemplaar
worden toegezonden aan het bestuur van het hoger orgaan, waarbij het
gilde is aangesloten of geacht kan worden aangesloten te zijn.
Art. 30:
Het koningszilver, het juweel, het prijzen- en ander zilver, zomede de
vaandels, standaarden, gildetrommen en verdere attributen en
voorwerpen, als ook de archieven kunnen nooit vervreemd of beleend
worden.
De overheid zal alle voormelde artikelen op veilige plaatsen bewaren of
doen bewaren en naar behoren beheren of doen beheren.

Ingeval van ontbinding van het gilde, als bedoeld in artikel 33, zal met ter
zijde stellen van het bepaalde in de 1e alinea van artikel 30, met de
bezittingen van het gilde worden gehandeld als in artikel 33 is bepaald.
Art. 31:
De algemene vergadering kan bij besluit, genomen met tenminste ¾ deel
van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin
tenminste ¾ deel van het totaal aantal niet geschorste leden aanwezig is,
besluiten de in artikel 30 genoemde bezittingen ter bewaring overdragen
aan het gemeentebestuur van Hilvarenbeek.
De overdracht zal bij notariële akte plaats vinden. Deze akte zal een
gespecificeerde opsomming van het overgedragene moeten bevatten,
alsmede de voorwaarden, waaronder de overdracht heeft plaats gevonden
en bepalingen inzake het voorbehouden recht van eigendom en gebruik.
Voor terugverkrijging door het gilde van de in bewaring overgedragen
bezittingen is eenzelfde besluit van de algemene vergadering vereist, als
ook een notariële akte inzake de overdracht der terugverkregen
bezittingen.
ONTBINDINGEN
Art. 32:
Zodra het gilde 5 of minder leden heeft zal het zijn activiteiten staken.
Alle bezittingen van het gilde zullen ter bewaring worden overgedragen
aan het in artikel 31 genoemde gemeentebestuur, met dien verstande,
dat zodra het gilde tegenover het gemeentebestuur zal hebben
aangetoond wederom 10 of meer actieve leden te hebben, de
overgedragen eigendommen op verzoek van de overheid in volledige
eigendom en bezit aan het gilde worden overgedragen. Het verzoek van
de overheid ten deze behoeft de machtiging van de leden.
Art. 33:
Wordt het gilde overeenkomstig de wet ontbonden of bij besluit van de
algemene vergadering, dan heeft het gilde opgehouden als rechtspersoon
te bestaan en zullen alle bezittingen in eigendom moeten worden
overgedragen aan het gemeentebestuur van Hilvarenbeek.
Het besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen op voorstel van de
overheid in een vergadering, waarin alle stemgerechtigde, niet geschorste
en in het binnenland verblijvende leden aanwezig zijn en met een
meerderheid van ¾ deel van de geldig uitgebracht stemmen. De
vergadering behoort voor dit doel tenminste 14 dagen tevoren bijeen te
zijn geroepen.
Art. 34:
Voor het geval geoordeeld mocht worden, dat een nieuw of heropgericht
gilde een voortzetting is van een oude ontbonden gilde, waarvan de
bezittingen in eigendom zijn overgedragen aan het gemeentebestuur,

bedoeld in artikel 31, kan het nieuwe of heropgerichte gilde de
noodzakelijke gilde attributen in bruikleen verkrijgen mits van de
bruikleen een notariële akte wordt opgemaakt, waarin de voorwaarden en
verplichtingen der verkrijgers zullen worden opgenomen.
STATUTENWIJZIGING
Art. 35:
Besluiten tot wijziging, aanvulling of verbetering van deze statuten
kunnen slechts worden genomen op voorstel van de overheid in een
vergadering, waarin alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn en met een
meerderheid van ¾ deel der geldig uitgebrachte stemmen.
De vergadering, waarin een voorstel van de overheid tot wijziging,
aanvulling of verbetering der statuten aan de orde wordt gesteld, behoort
voor dit doel tenminste 14 dagen tevoren bijeen te zijn geroepen.
SLOTBEPALINGEN
Art. 36:
Het boek- of gildejaar loopt van 1 februari tot en met 31 januari.
Art. 37:
Een door de algemene vergadering vast te stellen caert of huishoudelijk
reglement zal nadere regels stellen, waarvan de regeling gewenst
voorkomt.
De caert of het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten ,
welke in strijd zijn met de wet of met deze statuten.
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