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Schuttersvereniging St. Antonius, Lengel 

 
H U I S H O U D E L IJ K   R E G L E M E N T 
 

Artikel 1 
a. De vereniging bestaat uit leden omschreven in artikel 4 van de statuten. 
b. De minimum leeftijd om als gewoon lid der vereniging te kunnen worden toegelaten is 

gesteld op zestien jaar bij aanvang van het verenigingsjaar.  
c. Als aspirant-lid kunnen zich aanmelden zij die zich willen inzetten bij de beoefening 

van muziek en het schutterswezen, ten behoeve van de vereniging, tenminste de 
leeftijd van 8 jaar en de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt. 

d. Tot erelid kunnen worden benoemd, leden die de leeftijd van vijfenzestig jaar hebben 
bereikt en onmiddellijk daaraan voorafgaand onafgebroken twintig jaar lid zijn geweest 
en oud-beschermheren. De voordracht hiertoe zal geschieden in de 
voorjaarsvergadering. 

Artikel 2 
Bij verlies van of bedanken voor het lidmaatschap, gaan alle rechten en aanspraken 
daaruit voortvloeiende, jegens de vereniging en haar bezittingen verloren. 

 Artikel 3 
Het bestuur doet mededeling in de eerstvolgende algemene ledenvergadering van de 
aangenomen c.q. geweigerde aanmeldingen. 

 Artikel 4 

Als bewijs van lidmaatschap zal jaarlijks bij voldoening van de contributie c.q. bijdrage 
een lidmaatschapskaart worden verstrekt, welke strikt persoonlijk is. Het bewijs dient 
getekend te zijn door de secretaris en penningmeester. 

 

 Geldmiddelen 

 Artikel 5 

De contributie voor gewone en begunstigde leden wordt vastgesteld in de Algemene 
Ledenvergadering en dient vóór 1 mei van het betreffende verenigingsjaar in handen 
van de penningmeester worden gesteld of overgeschreven op de bankrekening van 
de vereniging. 

Artikel 6 

  Het bestuur is bevoegd om: 
a. Aspirant-leden tot een bepaalde bijdrage te verplichten 
b. Bij verstrekking van uniformkleding en/of instrumentarium een waarborgsom 

te doen heffen. 

Artikel 7 
Erfstellingen, legaten, schenkingen mogen door het bestuur worden aanvaard mits 
daaraan geen voorwaarden zullen worden verbonden. 
Met goedkeuring van de algemene ledenvergadering kan het bestuur echter 
voorwaarden aannemen. 
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Taak en bevoegdheden van het bestuur 

Artikel 8 

 Tot de taken en de bevoegdheden van het bestuur behoren: 
a. Het leiden en doen functioneren van de vereniging. 
b. Het uitvoeren van de besluiten genomen op de algemene ledenvergadering. 
c. Het verzorgen van vergaderingen, tenminste tweemaal per jaar een algemene 

ledenvergadering. 
d. Het schorsen van een lid en het doen van een voorstel tot opzegging namens de 

vereniging c.q. ontzetting. 
e. Het controleren van de werkzaamheden van de schutterij en drumfanfare. 
f. Het opdragen van diverse werkzaamheden aan de schutterij en drumfanfare 
g. Het benoemen van een vice-voorzitter, een tweede secretaris en een tweede 

penningmeester. 

Artikel 9 
Besluiten van het bestuur zijn voor alle leden bindend, zolang de algemene 
ledenvergadering of het bestuur deze niet herroept dan wel wijzigt. 
Het bestuur houdt in alle gevallen, waarin zulks nodig oordeelt, de uiteindelijke 
beslissing, aan welke beslissing de leden zich zullen ontwerpen. 

 Artikel 10 
a. Een tussentijdse ontstane vacature in het bestuur blijft bestaan en zal op de 

eerstvolgende algemene ledenvergadering in deze vacature worden voorzien. 
b. Het bestuur kan aan de algemene ledenvergadering een voordracht tot benoeming in 

een ontstane vacature doen. 
c. Indien de secretaris tussentijds wil aftreden zal hij/zij, zijn/haar verzoek bij de 

voorzitter indienen. 

Artikel 11 

Tot de taak van de voorzitter behoren: 
a. Het beleggen en leiden van bestuurs- en algemene vergaderingen. 
b. Het toezien op juiste uitvoering van de besluiten genomen op de bestuurs- en 

algemene vergaderingen. 
c. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement. 
d. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. 
e. Het tekenen van alle belangrijke, bindende en uitgaande bescheiden. 
f. Het tekenen van goedgekeurde notulen van de bestuurs- en algemene 

vergaderingen. 
De voorzitter wordt bij afwezigheid vervangen door de vice-voorzitter of bij diens 
ontstentenis door de secretaris. 

 Artikel 12 
 De secretaris is belast met: 

a. Het opstellen van notulen, verslagen en rapporten 
b. De zorg voor de algemene correspondentie 
c. Het bijhouden van een ledenregister, die hij/zij doorgeeft aan de penningmeester 
d. Het beheer van het archief 
e. Het verzorgen van de uitnodigingen tot het bijwonen van de bestuurs- en algemene 

vergaderingen. Deze uitnodigingen moeten tenminste veertien dagen voor de 
vergadering worden verzonden. 

f. Het ondertekenen en het mede ondertekenen van alle uitgaande bescheiden 
g. Het uitbrengen van het jaarverslag op de jaarvergadering 
h. Het bijhouden van een lijst met in bruikleen zijnde goederen. Dit gebeurt in nauwe 

samenwerking met de in het bestuur benoemde materiaalbeheerder. 
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De secretaris wordt bijgestaan door de 2e secretaris die hem/haar bij afwezigheid ook 
vervangt. 

Artikel 13 
De penningmeester is: 

a. Belast met het beheer van de geldmiddelen 
b. Belast met de financiële administratie 
c. Belast met de inning van de contributie, bijdragen en andere baten 
d. Voor zijn beheer verantwoording verschuldigd aan het bestuur en de algemene 

ledenvergadering. 
e. Verplicht zijn boeken bescheiden te doen controleren door een benoemde 

kascontrolecommissie. 
f. In de algemene voorjaarsvergadering verplicht verslag uit te brengen over het 

financiële beheer van het afgelopen jaar. Tevens dient hij namens het bestuur een 
begroting in voor het lopende jaar. Betalingen uit de verenigingskas moeten 
geschieden door middel van een kwitantie. Het kasgeld mag in de regel ten hoogste 
€250,00 bedragen. Grotere bedragen moeten worden gestort op de bankrekening van 
de vereniging. 

g. Verplicht het bestuur regelmatig in te lichten omtrent de financiële toestand, het 
verloop van de ontvangen contributie en betaling van de schulden. 

De penningmeester wordt vervangen bij afwezigheid door de 2e penningmeester. 

Artikel 14 

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. 
Zij kunnen beslissingen nemen welke niet kunnen worden uitgesteld tot de eerst 
volgende bestuursvergadering. 

Vergaderingen 

Artikel 15 

De voorzitter heeft het recht tijdens de vergaderingen de beraadslagingen te doen 
beëindigen, indien hij van mening is dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is 
verplicht deze weder te doen hervatten zo een/derde van de ter vergadering 
aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maken. 

Artikel 16 

Op de algemene vergadering worden alleen punten behandeld die op de agenda zijn 
geplaatst. Het bestuur is bevoegd de volgorde van de agenda te wijzigen c.q. aan te 
vullen indien de vergadering daartoe geen bezwaren maakt. 

Evenementen 

 Artikel 17 

Het houden van feestelijkheden en muziek geschiedt op voorstel van het bestuur, met 
instemming van de algemene vergadering. De oefeningen geschieden op voorstel van 
het bestuur na overleg met de daarbij betrokken deelnemers. 

Artikel 18 

Het jaarlijkse schuttersfeest zal worden gehouden in de maand mei of juni, waaraan 
verbonden een vogelschietwedstrijd voor leden. De volgende disciplines worden 
afgewerkt. 
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a. Koning schieten  
o Aan het koningsschot kunnen uitsluitend geüniformeerde betalende leden 

deelnemen overeenkomstig de geldende bepalingen in het schietreglement van 
de Gelderse Federatie van schuttersgilden en schutterijen “St. Hubertus” 

o Als betalende leden worden aangemerkt, die leden die op het moment van de 
activiteit tenminste 1 jaar betalend lid zijn. 

o Zij dienen de minimale leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. 
o Voor het Koningschieten dient aan de penningmeester een door de algemene 

vergadering vastgesteld bedrag te worden voldaan. 
o Zij dienen naast de opgave tevens het persoonsidentificatienummer op te geven. 
o Uitsluitend geüniformeerde leden die partner zijn is een van hen contributievrij. 

Uitsluitend één van de partners is gerechtigd tot het deelnemen aan het 
koningschot. Als beide partners contributie betalen kunnen beide deelnemen aan 
het koningschot.                                                                   

o Diegene die de romp in zijn geheel afschiet wordt ‘’Schutterskoning der Schutterij” 
o De koning is verplicht het schuttersfeest bij te wonen, deel te nemen aan de door 

de vereniging georganiseerde concoursen, festivals en overige activiteiten en bij 
deelname door de vereniging aan dergelijke festiviteiten zijn medewerking te doen 
verlenen. 
 

b. Keizer schieten 
o Aan het Keizerschieten in zijn algemeen alsmede het keizerschot kunnen 

uitsluitend oud-schutterskoningen deelnemen. 
o Het Keizerschieten zal om de drie jaar worden gehouden met ingang van 2016.  
o Diegene die romp in zijn geheel afschiet wordt “Keizer der Schutterij” 
o De keizer is niet verplicht deel te nemen aan activiteiten der Schutterij, doch het 

wordt ten zeerste op prijs gesteld dat hij op verzoek acte de présence geeft. 
o De kosten van het Keizerschieten komen voor rekening van de Schutterij. 
 

c. Jeugdkoningschieten 
o Aan het jeugdkoningschieten kunnen alle aspirant-leden deelnemen die de leeftijd 

van 10 tot en met 17 jaar hebben bereikt.  
o Diegene die de romp in zijn geheel afschiet wordt ‘’Jeugdkoning der Schutterij” 
o De jeugdkoning zal de vereniging mede vertegenwoordigen op concoursen, 

festivals en overige activiteiten, indien dit op de desbetreffende activiteit wordt 
verlangt.  

o De kosten voor het Jeugdkoningschieten komen voor rekening van de Schutterij. 
 

Voor de dames, die geen betalend lid van de Schuttersvereniging zijn wordt het 
zogenaamde “damesschieten” georganiseerd.  

Artikel 19 
De jaarlijkse kermis vangt aan op de 3e zondag na de 3e oktober en eindigt op dinsdag 
daaropvolgend. Tijdens de kermis wordt een vogelschietwedstrijd gehouden, waarbij 
diegene die de romp in zijn geheel afschiet “Kermiskoning der Schutterij” wordt. 
o Voor vogelschietwedstrijd dient aan de penningmeester een door de algemene 

vergadering vastgesteld bedrag te worden voldaan. 
o Zij dienen naast de opgave tevens het persoonsidentificatienummer op te geven. 
 
De koning is verplicht tijdens de kermisdagen in de feestzaal of –tent aanwezig te  
zijn. 
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Artikel 20 
Aan het Koningschieten kan elk lid van 18 jaar en ouder deelnemen, die op de dag 
van de activiteit tenminste 1 jaar lid is en zijn contributie heeft voldaan. Het 
Keizerschieten is voorbehouden aan oud-schutterskoningen. Aan het 
jeugdkoningschieten kan elk aspirant-lid van 10 tot en met 17 jaar deelnemen. 
Kan het koningsschot, keizersschot of jeugdkoningsschot door welke omstandigheden 
dan ook, niet gelost worden, dan wordt de titel onder de deelnemers aan het 
desbetreffende schot verloot.  
Het koningsschot, keizersschot en jeugdkoningsschot is voorbehouden aan die 
deelnemers die in een periode van drie (3) kalenderjaren, voorafgaand aan de 
activiteit de desbetreffende titel NIET in de wacht hebben gesleept. 
 
 

VB: wanneer het desbetreffende lid in 1998 het koning-, keizers dan wel het 
jeugdkoningsschot heeft gelost is hij uitgesloten van deelname op het koning-, keizers 
dan wel jeugdkoningsschot in de jaren 1999, 2000 en 2001. Vanaf het jaar 2002 is 
hij/zij weer gerechtigd om deel te nemen. 

Artikel 21 
De afschietvolgorde bij het Koning-, Keizer en Jeugdkoningschieten wordt als volgt 
bepaald: 
1e de hals 
2e de staart 
3e de linker vleugel (bepaald vanuit de stand van de vogel) 
4e de rechter vleugel (bepaald vanuit de stand van de vogel) 
5e de romp (wie na het eerste schot niet aanwezig is onder de schietmast, kan verder 
niet meer deelnemen aan het koningschot) 
Het Koningsschot bestaat uit het geheel afschieten van de romp, nadat eerst de 
andere delen zijn afgeschoten. 
De Commandant der Schutterij bepaald indien een deel is afgeschoten. 
Indien een deelnemer een deel afschiet, waarbij niet de geldende volgorde is 
gehandhaafd, dan zal de gewonnen prijs aan de vereniging vervallen. 
De Commandant der Schutterij is verder belast met de leiding, het toezicht en de 
naleving van de veiligheidsvoorschriften bij het vogelschieten. 
 
De prijzen die bij de diverse activiteiten kunnen worden gewonnen, worden als volgt 
beloond. Onderstaande prijzen gelden voor zowel het schuttersfeest en kermis. 
 

PRIJZENGELD KONING- EN KEIZERSCHIETEN EN DAMESSCHIETEN 

Koningsschot € 60,00 

Keizersschot € 60,00 

Damesschieten 1e prijs € 25,00 

Linkervleugel €   7,50 

Rechtervleugel €   7,50 

Staart €   5,00 

Hals €   5,00 

 
Voor zowel de jeugdschutterskoning als de jeugdkermiskoning wordt door de 
vereniging een koningsketen beschikbaar gesteld. Voor de jeugdkoning is er verder 
een wisselbeker beschikbaar. Verder ontvangt elke prijswinnaar een herinnering in de 
vorm van een medaille.  
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Artikel 22 

Het is niet geoorloofd het konings-, keizers-, dan wel jeugdkoningsschot over te 
dragen. Mocht dit blijken, dan zal door het bestuur het schot worden verloot onder die 
leden, die vooraf als gegadigde hadden aangemeld.   

Artikel 23 

De koning, keizer en jeugdkoning worden geïnstalleerd door de voorzitter in het bijzijn 
van het bestuur. 
De koning en keizer dienen zich zoveel mogelijk te doen vergezellen van koningin dan 
wel keizerin. In het geval dat een dame het koning- of keizersschot lost dan dient zij 
zich te vergezellen van een koning. Uiteraard geldt voor beide gevallen dat het 
uitkiezen hiervan een vrije keuze is.  

 

Artikel 24 
  De vereniging kan zich als volgt in uniform presenteren: 

o Bestuurslid 
o Commandant 
o Officier 
o Schutter 
o Kruisboogschutter 
o Vendelier 
o Vaandeldrager 
o Drumfanfarelid 
o Bieleman 
o Marketentster 

Artikel 25 

  De vendeliers zijn verplicht hun bijzondere zorg aan de vaandels te besteden. 
Zij zorgen dat deze tijdens feestelijkheden tegen beschadigingen zijn gevrijwaard en 
dat deze na afloop ter bestemder plaatse worden opgeborgen. 
Ditzelfde geldt ook voor de drumfanfareleden, officieren en vaandeldrager, 
kruisboogdragers en overige schutters voor de aan hun toevertrouwde uitrusting. 
Zij die door nalatigheid de hun toevertrouwde uitrusting vernielen of vernield wordt, 
zijn zelf verplicht de schade te doen herstellen dan wel te betalen. 

 Artikel 26 
  Zij die enig ambt der vereniging bekleden zijn gehouden dit behoorlijk te vervullen.  

Bij afwezigheid zijn zij verplicht een plaatsvervanger aan te wijzen, zover mogelijk in 
de beklede functie. Zij behouden echter zelf verantwoordelijkheid voor de hun 
toevertrouwde uitrusting. 
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Artikel 27 

De schutterij kent een commandant welke door de algemene vergadering, op 
voordracht van het bestuur, wordt benoemd voor de tijd van 5 jaar. De commandant 
wordt bij afwezigheid vervangen door de reservecommandant. De 
reservecommandant wordt ook op voordracht van het bestuur voor een periode van 5 
jaar benoemd. 
Hij is belast met leiding op concoursen, festival, optochten en overige festiviteiten dan 
wel activiteiten.  
Hij voert het bevel over alle deelnemers en is belast met de regelgeving en bewaring 
van de goede orde. 
Vooraf dient overleg plaats te vinden met het bestuur, waaraan hij ook verantwoording 
is verschuldigd. 

Slotbepalingen 

Artikel 28 

a. Ieder lid wordt geacht de bepalingen der statuten en van het huishoudelijk reglement 
alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en 
bepalingen te kennen. 

b. Ieder lid is verplicht op vergaderingen, bijeenkomsten, concoursen enzovoorts stipte 
orde en regelmatigheid te betrachten en zich in alles aan de leiding te onderwerpen. 

c. Ieder geüniformeerd lid is verplicht op concoursen, festivals, optochten enzovoorts uit 
te komen in het voorgeschreven tenue. 

d. Ieder geüniformeerd lid, dat een aanschrijving tot deelname aan concoursen, festivals, 
optochten enzovoorts ontvangt, is verplicht bij verhindering, minstens 24 uur voor 
het uur van vertrek, rechtstreeks aan het bestuur bericht te geven. Indien een lid 
bij plotselinge verhindering niet binnen de vastgestelde termijn zich kan afmelden, dan 
is hij verplicht dit onder vermelding van redenen alsnog zo spoedig mogelijk te doen.  

e. Het niet respecteren van bovengenoemde punten kan leiden tot maatregelen tegen 
diegene die ze met voeten treedt. Te nemen maatregelen worden vastgesteld door het 
bestuur. 

Artikel 29 

Ieder bestuurslid, dat zich niet meer herkiesbaar stelt of niet herkozen wordt, is 
verplicht de onder zijn berusting verkerende voorwerpen, bescheiden en stukken der 
vereniging ten spoedigste, doch uiterlijk binnen 14 dagen, in goede staat aan zijn 
opvolger of aan het bestuur over te dragen.  

Artikel 30  

Begunstigde leden en ereleden kunnen nimmer als bestuurslid worden voorgesteld of 
gekozen.  

Artikel 31 

Aspirant-leden kunnen met toestemming van het bestuur aan bepaalde 
feestelijkheden deelnemen, voor zover hun toegang niet in strijd van de Algemene 
Politieverordening.  
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Artikel 32 

In alle gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist 
het bestuur, behoudens het recht op beroep van de leden op de eerst volgende 
algemene vergadering.  
 
De dag nadat de algemene vergadering, waarin dit reglement is goedgekeurd, wordt 
het van kracht. 
 
Aldus vastgesteld te Lengel, 20 September 2004 
 
 
De Voorzitter,    De Secretaris 
 
H.Th.M. Akkerman   A.A.G.M. Tousain 
 
 
Gewijzigd Artikel 18 lid a punt3, Artikel 18 lid c punt 5 en aanvulling Artikel 24. 
Aldus vastgesteld te Lengel, 23 maart 2009. 
 
Gewijzigd Artikel 1 lid d, Artikel 18 lid c, Artikel 21 prijzenoverzicht. 
Aldus vastgesteld te Lengel, 18 maart 2013. 
 
Gewijzigd Artikel 18 lid b punt 2, Artikel 19 punt 1 en 2, Artikel 21 na de romp 
aanvulling. Aldus vastgesteld te Lengel, 14 maart 2016. 
 
De Voorzitter,    De secretaris 
 
H.Th.M. Akkerman   A.A.G.M. Tousain 
 
 
 
Bijgewerkt 15 maart 2016 


