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Huishoudelijk reglement Gilde Sint Antonius - Sint Sebastiaan Udenhout 

 

 

1. Alle gildeactiviteiten zoals; koningschieten, begrafenissen etc. moeten plaats vinden 

volgens het protocol zoals omschreven in ons gildeboek uit 1988. 

2. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de tweede woensdag in de-

cember. 

3. De teerdag wordt gehouden op de zaterdag het dichtst bij de feestdag van Sint Sebasti-

aan, 20 januari. 

4. Het koningschieten vindt om de drie jaar plaats op het “schutsweike” samen met  

Sint Joris. 

5. Het koningschieten is altijd op maandag, tijdens Udenhoutse Kermis. 

6. De contributie, (inclusief aansprakelijkheids verzekering) voor voorhangende leden en 

gewone leden wordt jaarlijks door de leden op de jaarvergadering bepaald. 

7. De contributie is voor aspirant-leden vanaf 10 jaar, € 25,- per jaar 

8. Nieuwe aangemelde leden betalen € 5,= inschrijfgeld. 

9. Aspirant leden en voorhangende leden moeten, als zij de statiedag meevieren, min-

stens een half jaar contributie betaald hebben. 

10. Partners van gildeleden die geen lid zijn van het gilde betalen, afhankelijk van de acti-

viteit, een door het bestuur vast te stellen bedrag voor deelname aan de jaarlijkse teer-

dag. 

11. Partners en kinderen van gildeleden, kunnen in aanmerking komen voor een B-

lidmaatschap. 

12. Partners en/of kinderen van gildeleden die deelnemen aan schietwedstrijden, betalen  

€ 10,= per jaar voor een B-lidmaatschap. Dit is inclusief aansprakelijkheids verzeke-

ring 

13. Alle leden die minimaal drie maal per jaar met het geweer schieten zijn verplicht om 

via de VBG een KNSA licentie aan te vragen. 

14. Alle leden krijgen een volledig tenue, verstrekt door het gilde. Men is verplicht dit 

goed te onderhouden en tijdig te reinigen. Bij defecte of niet passende kleding moet 

men zich wenden tot de Gildeschrijver. Op het tenue mag men alleen officiële onder-

scheidingen dragen volgens de afspraken die in de jaarvergadering zijn gemaakt.(zie 

bijlage) 

15. Van alle leden wordt verwacht dat zij de in bruikleen verkregen Gildeattributen op een 

verantwoorde manier onderhouden, bewaren en goed verzorgd - gepoetst - meebren-

gen naar een gilde activiteit. 

16. Van alle leden wordt verwacht dat zij ordentelijk gekleed, deelnemen aan de gilde ac-

tiviteiten. Het gebruik van parapluis, regenkleding, handtassen en zonnebrillen is al-

leen toegestaan met toestemming van de hoofdman.  

17. Van alle leden wordt verwacht dat zij zich niet te buiten gaan aan overmatig drankge-

bruik en niet vloeken of schelden tijdens officiële gildeactiviteiten. 

18. Als er een gildelid komt te overlijden, en hij/zij is nog niet begraven en/of gecremeerd 

mogen er geen gildeactiviteiten plaats vinden zonder uitdrukkelijke toestemming van 

de betreffende familie. 

19. Alle leden krijgen bij een ziekenhuisopname, van ten minste drie dagen, een attentie 

ter waarde van maximaal € 15,=. 

20. Alle overige attenties voor recepties en dergelijke worden door het bestuur vastge-

steld. 

21. Alle leden krijgen op hun verjaardag een felicitatiekaart van het gilde. 

22. Bij geboorte van een kind, van een van de leden, krijgt men van het gilde een oorkon-

de. 
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23. Weduwen van gildeleden worden altijd uitgenodigd bij het officiële gedeelte op de 

jaarlijkse teerdag. Zij zijn dan vrij van teren. 

24. Koning is hij/zij, die de laatste splinter van de houten Koningsvogel afschiet en na on-

derling beraad door het bestuur geacht wordt een waardige koning te zijn. 

25. De Koning vermeerdert het koningszilver met een gelijkwaardig zilveren schild zoals 

al aanwezig op het koningsvest. Informatie over vorm, dikte, afmetingen en zilverge-

halte kan men bij het bestuur bekomen. 

26. Als een vrouwelijk lid de houten Koningsvogel afschiet krijgt zij de titel Koning en 

doet zij dit driemaal dan krijgt zij de titel Keizer. 

27. Als vervanging van de koning bij afwezigheid op gildeactiviteiten treedt de oud ko-

ning op. 

28. Als de Koning komt te overlijden, c.q. geen lid meer is, tijdens zijn/haar regeer perio-

de zal het bestuur zich beraden wat er moet gebeuren en dit voorlegen aan de leden. 

29. Keizer is hij/zij, die driemaal achtereen de Koningsvogel afschiet. De keizer krijgt de 

titel voor zijn/haar leven, of zolang hij/zij lid is van het gilde. 

30. De keizer mag niet meer deelnemen aan het koningschieten. 

31. Als er een tweede keizer komt terwijl de ander nog leeft, of nog lid is, moet deze 

wachten tot hij/zij zijn/haar titel krijgt als de zittende keizer overlijdt of opzegt als lid 

van het gilde. 

32. De keizer komt in het bezit van het totale koningszilver en het gilde kan dit alleen 

maar terugkrijgen als men hem/haar een zilveren keizersschild aanbiedt met minimaal 

drie zilveren koningsvogels. Als de keizer komt te overlijden of hij/zij zegt zijn/haar 

lidmaatschap op vervalt het keizerschild aan het gilde. 

33. Alle door de leden gewonnen prijzen op gildedagen zijn eigendom van het gilde. De 

leden krijgen ze in bruikleen als ze daar prijs op stellen.  

34. De rentmeester mag geen uitgaven doen boven de € 300,= zonder akkoordverklaring 

van het bestuur. 

35. Het bijwonen van een algemene vergadering, teerdag, Kringgildedag in Maasland en 

het koningschieten is verplicht. Bij afwezigheid, zonder geldige reden, kost dit een 

boete van twintig maal vijf euro cent. 

36. Het gilde kent diversen ereleden die door de algemene vergadering kunnen worden 

benoemd. De ereleden zijn herkenbaar aan een sjerp die door het gilde in bruikleen 

wordt gegeven. 

37. De pastoor, van de parochie Sint Lambertus, wordt gevraagd als Gildeheer. De bur-

gemeester, van de Gemeente Tilburg, wordt gevraagd als Ere-Hoofdman. 

38. Niet gildeleden die bijzonder verdienstelijk zijn geweest voor het gilde, kunnen wor-

den benoemd tot Ere-gildeheer of Ere-deken. 

39. Gildeleden die een bijzondere verdienste of bijdrage aan ons gilde hebben geleverd, 

kunnen worden benoemd tot ere-lid. 

40. Oudere gildeleden die bijzonder verdienstelijk zijn geweest voor het gilde kunnen 

worden benoemd tot ouderling. 

41. Diegene, die zorg draagt voor het onderhoud en opslag van de vendels en gildeatribu-

ten, kan worden benoemd als schatbewaarder. 

42. Diegene, die het archief van het gilde beheert, kan worden benoemd tot gildearchiva-

ris. 

43. Diegene, die het prijzenzilver in de optocht draagt, kan worden benoemd tot zilverda-

ger voor de duur van de optocht en draagt zorg voor het inleveren na de optocht. De 

hoofdman bepaalt wie de zilverdrager is. 

44. Diegene, die verantwoordelijk is voor het vendelen, kan worden benoemd tot hoofd-

vendelier. 

45. Diegene, die verantwoordelijk is voor de tamboers kan worden benoemd tot hoofd-

tamboer. 
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46. Diegene, die verantwoordelijk is voor het dragen van het vaandel in een optocht, kan 

worden benoemd tot vaandrig. 

47. De partner van de kastelein, waar wij thuis zijn, krijgt de functie van deerne. 

48. Het gilde kent diverse commissies, bestaande uit een aantal leden die door de algeme-

ne vergadering worden benoemd. Zo is er een geweer commissie, een kruisboog 

commissie en een jeu de boules commissie. De commissie regelt onderling de taken. 

De voorzitter van de commissie is tevens de verantwoordelijke (baancommandant) op 

ons complex ’t Klappenschoor”. Bij afwezigheid van de voorzitter wijst hij een ver-

vanger aan. 

49. Elke commissie stelt een reglement op, ten behoeve van de onderlinge competitie en 

legt verantwoordelijkheid af aan de algemene jaarvergadering, over de uit te voeren 

taken. 

50. Alle leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het goed onderhouden van ons 

schietcomplex. 

51. Het gilde schiet normaal met het klein kaliber geweer. Als tweede wapen mag de 

handboog/kruisboog worden ingezet. 

52. Ten behoeve van horeca aangelegenheden kan de algemene vergadering een horeca 

commissie in het leven roepen van minimaal 3 personen. 

53. Ten behoeve van het laten schieten door recreanten kan een coördinator worden aan-

gesteld. Er is een aparte flyer aanwezig bij het secretariaat met de voorwaarden voor 

het schieten van recreanten. 

54. De begeleidende leden bij deze recreanten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid, de 

financiële afhandeling, de munitie en de wapens.  

55. Als er recreanten komen schieten mogen de begeleidende leden maximaal 2 consump-

ties, gebruiken in ons gildehuis. 

56. Als men consumpties gebruikt in ons gildehuis ten koste van ons gilde is men ver-

plicht de nota te dateren, te ondertekenen en de reden van gebruik vermelden. 

57. Leden die 25 jaar onafgebroken lid zijn van het gilde, worden onderscheiden met een 

zilveren draagspeld. 

58. Leden die 50 jaar onafgebroken lid zijn van het gilde, worden onderscheiden met een 

gouden draagspeld. 

59. Twisten tussen bestuur en/of onder leden worden voorgelegd aan de Hoofdman. Deze 

zal samen met, de door hem aan te wijzen, twee onpartijdige leden – geen bestuursle-

den – binnen drie maanden de beide partijen horen en verslag uit brengen aan het be-

stuur cq algemene vergadering. Als de statuten niet voorzien, hoe te handelen, dan zal 

de commissie samen met het voltallige bestuur, een beslissing nemen die bindend is. 

60. Is de Hoofdman betrokken in een twist, dan zal het bestuur in samenspraak met de 

Koning en de Keizer, een onpartijdige commissie van drie leden aanwijzen, die hande-

len zoals omschreven in punt 59. 

61. De in de statuten vernoemde ballotagecommissie bestaat in eerste aanleg, uit het vol-

tallige bestuur, aangevuld met de koning en de keizer. Als er leden gedurende de eer-

ste 6 maanden van aanmelding van een nieuw lid bezwaar hebben tegen deze aanmel-

ding, kunnen ze dit mondeling kenbaar maken aan een lid van bovengenoemde com-

missie. De commissie neemt na 6 maanden een beslissing of het aangemelde lid voor-

gedragen wordt op de algemene vergadering, om toe te treden tot ons gilde. 

62. Geschillen of zaken waarin dit reglement niet voorziet en niet in strijd zijn met de sta-

tuten, worden afgehandeld zoals omschreven in punt 59 en 60 

63. Dit huishoudelijke reglement is gewijzigd en vastgesteld op de algemene vergadering 

die gehouden is op 14 december 2011. 


