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Dossiernummer: 24851/2006.014901/TG/GA
VASTSTELLING STATUTEN VERENIGING

./.

Heden, drie februari tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Petrus Hermanus Amalia
Maria Otten, notaris te Gemert:
1. de heer HENRICUS ANTONIUS CORNELIUS VAN THIEL, geboren te Gemert op drie
en twintig januari negentienhonderd vier en vijftig, legitimatie: Nederlandse
identiteitskaart met nummer IA6782023, geldig tot drie juli tweeduizend zeven,
uitgegeven te Boekel op drie juli tweeduizend twee, wonende te 5427 AH Boekel,
Burgtstraat 61, in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Yvonne
Paulina Wilhelmina van Engelen;
2. de heer MARTINUS ANTONIUS MARIA KOHLMANN, geboren te Barneveld op twee
februari negentienhonderd vijftig, legitimatie: rijbewijs met nummer 3101061238, geldig
tot zes en twintig maart tweeduizend zeven, uitgegeven te Boekel op zes en twintig maart
negentienhonderd zeven en negentig, wonende te 5427 PH Boekel, Het Goor 10,
gehuwd met mevrouw Johanna Engelbertha van Lankveld;
3. de heer ir. ANTONIUS PETRUS ALPHONSUS MARIA WASSENBERG, geboren te
Boekel op twee en twintig januari negentienhonderd vijftig, legitimatie: paspoort met
nummer NG2500611, geldig tot zeven mei tweeduizend negen, uitgegeven te Boekel op
zeven mei tweeduizend vier, wonende te 5427 PH Boekel, Het Goor 4, onder het maken
van huwelijksvoorwaarden gehuwd met mevrouw ir. Geiske de Vries, en
4. de heer CORNELIS GODEFRIDUS MARIA VAN DEN ELSEN, geboren te Gemert op
zeventien juli negentienhonderd veertig, legitimatie: paspoort met nummer NC1438100,
geldig tot zeven mei tweeduizend zeven, uitgegeven te Boekel op zeven mei
tweeduizend twee, wonende te 5427 LA Boekel, Arendstraat 6, gehuwd met mevrouw
Leonarda Petronella Maria van den Boogaard.
INLEIDING
De comparanten verklaren het volgende:
Op zevenentwintig april vijftienhonderd dertig (17-04-1530) is voor de “Schuttery Sint Achten
op Boeckel” door het Heikantsgericht in Uden een met het zegel van het schependom
behangen oorkonde opgemaakt van de door de schutterij vastgestelde en ter goedkeuring
aangeboden caert (= statuten).
Ten aanzien van de activiteiten van deze "Schuttery" in de afgelopen eeuwen is verder niet
veel bekend.
In de jaren tweeduizend vier en tweeduizend vijf is er door de comparanten "nieuw leven
geblazen" in deze schutterij. Daartoe zijn er meerdere bijeenkomsten/vergaderingen geweest
waarbij de leden aanwezig waren.
De statuten zijn nog niet opgenomen in een notariële akte.
Bij besluit van de algemene ledenvergadering van tien oktober tweeduizend vijf is besloten de
statuten van de schutterij casu quo vereniging te doen opnemen in een notariële akte.
De notulen van die vergadering worden aan deze akte gehecht.
De statuten luiden zoals hierna omschreven, en voorzover nodig, verklaren de comparanten
dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 42 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
BEGRIPSBEPALINGEN
De vereniging wordt in deze statuten gilde genoemd.
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-2Deze statuten worden ook caert genoemd.
Het huishoudelijk reglement wordt reglement genoemd.
Het bestuur wordt overheid genoemd .
De voorzitter wordt hoofdman genoemd.
De waarnemend voorzitter wordt dekenluitenant genoemd.
De secretaris wordt dekenschrijver genoemd.
De penningmeester wordt dekenschatbewaarder genoemd.
Waar in deze caert de naam gildenbroeders wordt gebruikt worden hieronder zowel
gildenbroeders als gildenzusters verstaan.
De patroonsdag, ook wel “Sint Achtendagh” of teerdag genoemd, is de feestdag van Sint
Agatha, die door het gilde in ere wordt gehouden op vijf februari van elk jaar of op de eerste
daarna volgende zaterdag. Op deze dag begint het gildenjaar. Wanneer vijf februari samen
valt met de zaterdag vóór Carnaval wordt “Sint Achtendagh” gevierd op de daarop volgende
zaterdag.
Binnen drie weken na Pasen wordt door “Gilde Sint Agatha” op een door de overheid te
bepalen dag in de gildentuin of op een door de overheid aan te wijzen plaats, met de
kruisboog op de vogel geschoten om de titel koning.
Naam, oprichtingsdatum en zetel
Artikel 2
De vereniging is genaamd “Gilde Sint Agatha” , en is gevestigd in de gemeente Boekel.
De vereniging "Gilde Sint Agatha" is de voortzetting van voormelde “Schuttery Sint Achten op
Boeckel”.
Zoals bij de “Schuttery Sint Achten op Boeckel” is de kruisboog het hoofdwapen van het “Gilde
Sint Agatha”, dat gevestigd is in Boekel en is aangesloten bij de Kring van Schuttersgilden
“Peelland”.
Doel
Artikel 3
1. Het gilde stelt zich ten doel:
a. om door eervol voortbestaan de oude tradities van de voorouders te handhaven,
voor zover die met de tegenwoordige tijdsomstandigheden in overeenstemming te
brengen zijn;
b. om gezamenlijk en eensgezind de onderlinge vriendschappelijke verhoudingen in de
gemeente Boekel te bevorderen en te behouden en mede te werken aan de
behartiging van plaatselijke godsdienstige en maatschappelijke belangen, en
c. om als hoofdwapen de edele kruisboog en daarnaast het geweer in geneugten te
hanteren en door regelmatige oefeningen, het deelnemen aan het koningschieten
en aan onderlinge schietwedstrijden een goede schotvaardigheid te bevorderen en
te behouden.
2. Het gilde tracht dit doel te bereiken door trouwe en nauwgezette naleving van de caert en
het reglement, zoals die volgens oude gildengebruiken en naar de normen van deze tijd
zijn samengesteld.
Lidmaatschap
Artikel 4
1. Het gilde kent werkende leden, ereleden, jeugdleden en vrienden
2. Werkende leden zijn natuurlijke personen, die bij de aanvang van het gildenjaar de
achttienjarige leeftijd hebben bereikt, door de overheid zijn voorgedragen in een
algemene ledenvergadering, door die vergadering zijn aangenomen en die op de daarop
volgende vergadering het bij reglement vastgestelde inleggeld hebben voldaan. Zij
betalen een bij reglement vastgestelde contributie.
3. Ereleden zijn natuurlijke personen, die door hun jarenlange lidmaatschap of vanwege
bijzondere verdiensten voor het gilde door de algemene ledenvergadering, op voordracht
van de overheid, als zodanig zijn benoemd. Hun benoeming zal tijdens die
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de betaling van contributie en boeten en mogen alle bijeenkomsten bijwonen.
4. Jeugdleden zijn natuurlijke personen, die bij de aanvang van het gildenjaar de
achttienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en door de algemene ledenvergadering als
zodanig zijn toegelaten. Zij betalen een bij reglement vast te stellen contributie en zijn
vrijgesteld van de betaling van boeten. Zij mogen alle ledenvergaderingen en
bijeenkomsten bijwonen, maar hebben geen stemrecht.
5. Vrienden van het gilde zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die sympathiseren
met het gilde en daarvan blijk geven met het betalen van een jaarlijkse donatie tot een bij
reglement te bepalen bedrag. Vrienden van het gilde hebben geen stemrecht.
Artikel 5
1. Om als werkend lid in aanmerking te komen moet men van eerlijk en onbesproken
gedrag zijn.
2. Elk nieuw werkend lid of jeugdlid zal zich bij de dekenschrijver moeten melden, die de
kandidaat daarna in de eerstvolgende vergadering van de overheid voorstelt.
3. Na aanvaarding als kandidaat-lid door de overheid wordt over zijn/haar definitieve
toelating naar oudvaderlands gebruik en in de traditie van het gilde met de “bonen”
gestemd tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Bij goedkeuring door de
ledenvergadering wordt de kandidaat ingeschreven als werkend lid of jeugdlid.
4. Het stemmen met de “bonen” wordt bij reglement geregeld.
5. Alleen op Sint Achtendagh kunnen nieuwe werkende leden worden geïnstalleerd. De
procedure voor het installeren van nieuwe leden wordt bij reglement geregeld.
6. Het bepaalde in dit artikel geldt eveneens voor jeugdleden, met dien verstande dat
jeugdleden na goedkeuring door de algemene ledenvergadering als jeugdlid worden
ingeschreven maar niet worden geïnstalleerd en niet overgaan tot het afleggen van de
gildeneed in handen van de hoofdman.
Artikel 6
1. Het erelidmaatschap, lidmaatschap of het jeugdlidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van het erelid, lid of jeugdlid;
b. opzegging door het erelid, lid of jeugdlid;
c. opzegging namens het gilde;
d. uitzetting of ontzetting.
2. Opzegging van het erelidmaatschap, lidmaatschap of jeugdlidmaatschap door het erelid,
lid of jeugdlid kan te allen tijde geschieden en dient schriftelijk plaats te vinden bij de
dekenschrijver. Alle nog verschuldigde achterstallige en lopende kosten, boeten en
contributies tot aan de dag van opzegging zijn onmiddellijk opeisbaar en alle
eigendommen van het gilde, die men in bezit heeft, dienen te worden teruggegeven.
3. Opzegging namens het gilde kan plaats vinden:
a. indien een lid of jeugdlid niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoet;
b. indien een erelid, lid of jeugdlid zich schuldig maakt aan wangedrag;
c. wanneer een erelid, lid of jeugdlid zich schuldig maakt aan handelingen van welke
aard ook, die het gilde tot aanstoot zijn of het gilde tot oneer of last strekken.
De opzegging geschiedt door de overheid, die de betrokkene zo spoedig mogelijk van het
besluit met opgaaf van redenen in kennis stelt.
4. Uitzetting of ontzetting uit het erelidmaatschap, lidmaatschap of jeugdlidmaatschap kan
alleen worden uitgesproken wanneer een erelid, lid of jeugdlid in strijd met de caert, het
reglement of besluiten van het gilde handelt of het gilde op onredelijke wijze benadeelt.
De procedure die geldt voor opzegging, zoals omschreven in lid 3 is ook van toepassing
voor uitzetting of ontzetting.
De overheid
Artikel 7
1. De overheid bestaat uit minimaal drie leden, waaronder de taken van hoofdman,
dekenluitenant, dekenschrijver en dekenschatbewaarder onderling verdeeld worden. De
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jaarvergadering, die op vijf februari tweeduizend zes - Sint Achtendagh - wordt
gehouden.
2. Namens de kerkelijke overheid is de pastoor van de parochie van Sint Agatha in Boekel,
mits door hem hiermee kan worden ingestemd, als gildenheer vertegenwoordigd in de
overheid.
3. Namens de wereldlijke overheid is de burgemeester der gemeente Boekel, mits door
hem/haar hiermee kan worden ingestemd, als overdeken vertegenwoordigd in de
overheid.
4. De gildenheer en de overdeken hebben in de overheidsvergaderingen een adviserende
stem, zijn vrijgesteld van de betaling van contributie en mogen alle bijeenkomsten van
het gilde bijwonen.
5. Leden van de overheid kunnen alleen zijn meerderjarige leden, die minstens twee jaar
als gildenbroeder staan ingeschreven, met dien verstande dat de feitelijke samenstelling
van de overheid dusdanig dient te zijn dat tenminste twee/derde gedeelte van de leden
geen bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad is.
6. De algemene ledenvergadering kan een lid van de overheid te allen tijde ontslaan of
schorsen, indien zij daartoe zwaarwichtige redenen aanwezig acht. Voor een ontslag- of
schorsingsbesluit is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de
stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
7. Naar oud vaderlands gebruik en in de traditie van het gilde wordt de stemming over de
benoeming, het ontslag of de schorsing van overheidsleden gehouden met de “bonen”.
8. Het lidmaatschap van de overheid eindigt voorts:
a. door overlijden;
b. door verlies van het lidmaatschap van het gilde;
c. door terugtreden uit de overheid.
Artikel 8
1. Elk lid van de overheid treedt twee jaar na zijn/haar verkiezing af volgens een door de
overheid op te maken en in het reglement vast te leggen rooster. De aftredende is
terstond herkiesbaar. Tussentijds gekozen overheidsleden nemen op het rooster van
aftreden de plaats van hun voorgang(st)er in.
2. De benoeming van overheidsleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten. Tot
het opmaken van een voordracht zijn bevoegd zowel de overheid als vijf of meer
stemgerechtigde leden. Van de voordracht van de overheid worden de leden bij de
oproeping voor de algemene ledenvergadering in kennis gesteld. Een voordracht van vijf
of meer leden, voorzien van een schriftelijke akkoordverklaring van de betrokken
kandidaat, moet uiterlijk achtenveertig uur vóór de aanvang van de vergadering
schriftelijk bij de overheid worden ingediend.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter ontnomen worden door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden
aanwezig is en dat genomen wordt met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen.
Artikel 9
1. De overheid is belast met het besturen van het gilde. De overheid is na voorafgaande
goedkeuring van de algemene ledenvergadering bevoegd in naam van de leden rechten
en verplichtingen aan te gaan. De overheid is, mits met goedkeuring van de algemene
ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot kopen, vervreemden
of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij
het gilde zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt. Op het
ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen derden beroep worden ingesteld.

OTTEN&BEKS
notarissen
Postbus 38 5420 AA Gemert
tel.0492-362121 fax.0492-363917

-52.

De overheid behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor
besluiten tot:
a. het aangaan van rechtshandelingen en investeringen, die een jaarlijks door de
ledenvergadering vast te stellen bedrag te boven gaan;
b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen van
registergoederen of roerende zaken;
c. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan het gilde een bankkrediet wordt
verleend;
d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures;
f.
het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
3. Veranderingen aan onroerende zaken van het gilde kunnen alleen worden aangebracht
ter uitvoering van een door de overheid ingediend voorstel dat door de algemene
ledenvergadering moet worden aangenomen in een vergadering waarin minimaal
drie/vierde van het totaal aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en met een
meerderheid van tenminste vier/vijfde der geldig uitgebrachte stemmen.
4. Op het ontbreken van de goedkeuring van de algemene ledenvergadering als bedoeld in
de leden 1 en 2 kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
Artikel 10
1. De overheid beslist met een gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin de meerderheid van de in functie zijnde overheidsleden aanwezig is.
2. Tenzij de meerderheid van de overheid anders beslist geschiedt stemming over zaken
mondeling.
3. Naar oud vaderlands gebruik en in de traditie van het gilde wordt stemming over
personen gehouden met de “bonen”.
Artikel 11
1. Het gilde wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 10, in rechte vertegenwoordigd
door de hoofdman en de dekenschrijver tezamen. Bij belet of ontstentenis van de
hoofdman treedt de dekenluitenant in zijn plaats op. Bij belet of ontstentenis van de
dekenschrijver treedt in zijn plaats op een door de overheid uit haar midden aan te wijzen
ander overheidslid.
2. De overheid kan onder haar verantwoordelijkheid commissies instellen. Deze commissies
leggen periodiek verantwoording af aan de overheid, waarna de overheid verantwoording
zal afleggen aan de algemene ledenvergadering. In het reglement wordt de
verantwoordingsplicht van een commissie aan de overheid en van de overheid aan de
algemene ledenvergadering nader geregeld.
Functionarissen, rechten en plichten
Artikel 12
1. De hoofdman
a. De hoofdman is erkend hoofd van het gilde.
b. De hoofdman is voorzitter van de overheid en draagt zorg dat alle genomen
besluiten worden uitgevoerd.
c. De hoofdman zal zoveel mogelijk de eensgezindheid onder de gildenbroeders
handhaven en bewaren.
2. De dekenluitenant
a. De dekenluitenant vervangt de hoofdman bij diens afwezigheid.;
b. De dekenluitenant assisteert de hoofdman in alle organisatorische en bestuurlijke
belangen van het gilde.
c. De dekenluitenant administreert en regelt met de koning het koningschieten en de
schietoefeningen.
3. De dekenschrijver
a. De dekenschrijver behartigt de volledige administratie van het gilde.
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De dekenschrijver brengt de ingekomen stukken ter tafel in de vergaderingen van de
overheid en in de algemene ledenvergaderingen.
4. De dekenschatbewaarder
a. De dekenschatbewaarder beheert alle financiële zaken van het gilde.
b. De dekenschatbewaarder is verantwoordelijk voor de onder zijn beheer staande
gelden.
5. De archivaris
a. De archivaris beheert het archief en de bezittingen van het gilde, zoals nader
omschreven in het reglement.
b. De archivaris waakt voor handhaving van de oude gildengebruiken.
c. De archivaris adviseert het gilde inzake geschillen betreffende de Caert en het
reglement.
6. De koning
a. De koning is erkend schuttershoofd van het gilde.
b. De koning representeert met de hoofdman het gilde bij alle voorkomende
gelegenheden, behoudens de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de dekenschrijver, bedoeld in artikel 11.
c. De koning is medeverantwoordelijk voor de goede orde bij het schieten, zoals
omschreven in het reglement.
d. De koning heeft het voorrecht bij het koningschieten de schutsboom te bevrijden
met één schot en zal daarna als eerste schutter een serie van drie schoten lossen.
e. De koning is verplicht “is hij van binnen ofte buijten, oft hoe arm of rijck dat hij is”
binnen een jaar het gilde te vereren met een zilveren schild, waarop zijn naam en
het jaar van het koningschieten zijn aangebracht.
f.
De koning is verplicht eveneens binnen het jaar het gilde te onthalen op bier.
7. De keizer
a. Schiet de koning voor de derde maal achtereen de titel dan is hij keizer. Daarna
wordt direct een nieuwe koning geschoten.
b. De keizer representeert met de koning en met de hoofdman het gilde bij alle
voorkomende gelegenheden, behoudens de vertegenwoordigingsbevoegdheid van
de dekenschrijver, bedoeld in artikel 11.
c. De keizer mag bij het koningschieten de schutboom mede bevrijden met een schot.
d. De keizer is verplicht binnen het jaar het gilde te vereren met een goud opgelegd
zilveren schild, waarop zijn naam en het jaar van het keizerschieten zijn
aangebracht.
e. De keizer is verplicht binnen een jaar het gilde te onthalen op dubbel bier.
8. De Vaandeldrager of vaandrig
a. De vaandeldrager is verplicht, volgens bestaande gebruiken, het gildenvaandel te
zwaaien bij gelegenheden, zoals nader in het reglement omschreven staan.
b. De vaandeldrager vergezelt het gilde bij iedere gelegenheid, zowel binnen als buiten
de gemeente Boekel en stelt zich met het gildenvaandel in de optocht mede aan het
hoofd van het gilde.
9. De Standaardruiter
De standaardruiter zal te paard aan het hoofd van de stoet de weg banen voor het gilde.
10. De tamboers
De tamboers zijn verplicht de trom te roeren bij alle gelegenheden, zoals in het reglement
bepaald.
11. De vendeliers
De vendeliers zijn verplicht bij alle gelegenheden, zoals in het reglement bepaald, de
gildengroet te brengen met de officiële gildenvendels.
Vergaderingen
Artikel 13
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Het gildenjaar loopt van Sint Achtendagh op de vijfde februari van enig jaar tot en met de
vierde februari van het daarop volgende jaar; het boekjaar loopt van een januari tot en
met eenendertig december.
2. Op Sint Achtendagh zullen tijdens de jaarvergadering het jaarverslag, het financieel
overzicht van het voorafgaande boekjaarjaar en de begroting voor het lopende boekjaar
worden voorgelezen en ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. De procedure
zal in het reglement worden uitgewerkt.
3. Tijdens het gildenjaar worden minstens twee algemene ledenvergaderingen gehouden.
Daarnaast worden buitengewone ledenvergaderingen gehouden indien:
a. de hoofdman dan wel de meerderheid van de overheid dit nodig oordeelt;
b. wanneer tien stemgerechtigde leden schriftelijk het verlangen daartoe te kennen
hebben gegeven aan de overheid;
c. na het ontvangen van een verzoek als bedoeld onder letter b. is de overheid
verplicht tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering binnen een termijn
van niet langer dan vier weken, de dag van oproeping en die van de vergadering
daaronder niet begrepen. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen vier
weken, nadat dit door de overheid werd ontvangen, geen gehoor werd gegeven,
zullen de verzoekers zelf bevoegd zijn tot die bijeenroeping over te gaan.
Verkiezingen en stemmingen
Artikel 14
1. Tijdens de jaarvergadering, voor het eerst op vijf februari tweeduizend acht, zullen
volgens een bij reglement vast te stellen en door de dekenschrijver bij te houden rooster
verkiezingen van leden van de overheid plaats vinden.
2. Kandidaten voor de in lid 1 genoemde overheidsfuncties moeten meerderjarig zijn en
minimaal twee jaren als gildenbroeder zijn ingeschreven.
3. Alle stemmingen zullen, tenzij in deze caert en/of het reglement anders is bepaald,
geschieden bij een gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.
4. Over personen en persoonlijke zaken moet worden gestemd met de “bonen”. Over
zakelijke aangelegenheden wordt als regel mondeling gestemd, tenzij de overheid heeft
bepaald dat ook met de “bonen” wordt gestemd.
5. Bij het staken van de stemmen beslist de hoofdman.
Inkomsten
Artikel 15
1. Het Gilde Sint Agatha kent voor de instandhouding van het gilde de volgende inkomsten:
a. inkomsten door de leden te voldoen;
b. inkomsten uit goederen en vermogensrechten;
c. inkomsten uit bijzondere baten, donaties en legaten;
d. inkomsten uit activiteiten.
2. De inkomsten door de leden te voldoen bestaan uit contributies, boeten, inleggeld bij de
intrede van een gildenbroeder en bijdragen als bedoeld in artikel 16, lid 4; het opleggen
en innen van boeten wordt bij reglement geregeld.
3. De inkomsten uit vermogensrechten bestaan onder meer uit renten van uitgezet kapitaal.
4. De inkomsten uit activiteiten komen voort uit de door het gilde georganiseerde
economische of commerciële evenementen.
5. De overheid is bevoegd donaties en/of legaten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
6. Alle leden zijn verplicht op Sint Achtendagh alle achterstallige contributies, boeten en
bijdragen te voldoen.
7. Tijdens de jaarvergadering zal de hoofdman de kascommissie installeren en deze
verzoeken de boeken over het voorafgaande boekjaar controleren. De dekenschatbewaarder is verplicht alle door de kascommissie noodzakelijk geachte inlichtingen
te verstrekken en is voorts verplicht inzage in boeken en bankbescheiden te verschaffen.
De gildegebruiken
Artikel 16
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1. Vol ornaat is de in het reglement voorgeschreven kleding voor het Gilde Sint Agatha.
2. Vol ornaat is verplicht te worden gedragen:
op Sint Achtendagh;
bij het Koningschieten;
op de verplichte gildenfeesten van de Kring van Schuttersgilden “Peelland”;
bij het uittrekken van het gilde in gildenstoet.
3. Het uittrekken in gildenstoet vindt plaats:
bij de plaatselijke dodenherdenking op 4 mei;
bij de inhuldiging van pastoor en burgemeester;
bij het bezoek van kerkelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders aan de
gemeente Boekel;
bij het bezoeken op uitnodiging van de verjaardag van een 100-jarige inwoner;
bij het bezoeken op uitnodiging van het huwelijk en/of de zilveren of gouden bruiloft
van gildenbroeders;
bij het bezoeken op uitnodiging van de uitvaart van een gildenbroeder;
en vervolgens wanneer het door de overheid wordt verzocht.
Uittrekken in gildenstoet
Bij het uittrekken van het gilde in gildenstoet wordt de formatie aangehouden, zoals in het
reglement is bepaald; alleen indien niet alle gildenbroeders aanwezig zijn zal op advies en
gezag van hoofdman in deze formatie wijziging worden aangebracht.
Viering Sint Achtendagh
1. Op de algemene ledenvergadering, voorafgaande aan de Sint Achtendagh zal op
voordracht van de overheid een commissie uit de overheid en de leden worden
benoemd, die de regeling en organisatie van deze dag op zich neemt.
2. De commissie zal de volgende van oudsher bestaande gebruiken eerbiedigen en in het
dagprogramma verwerken:
samenkomst in het gildenhuis voor het tekenen van de presentielijst;
de gildenmis, die met gilden-eer wordt opgeluisterd. Direct na afloop van de
gildenmis wordt het gildenlied gezongen en wordt door de hoofdman namens het
gilde de traditionele gelofte van trouw aan het kerkelijk gezag afgelegd. Ten bewijze
daarvan wordt daarna buiten het kerkgebouw door de vaandeldrager het
gildenvaandel driemaal gezwaaid boven de pastoor als vertegenwoordiger van het
kerkelijk gezag en boven de naast hem opgestelde koning. Na een officiële
vendelgroet van de vendeliers aan de pastoor als gildenheer en aan de
burgemeester als overdeken, wordt met “vliegend vaan en slaande trom” de
terugweg naar het gildenhuis afgelegd;
de feestelijke jaarvergadering, die wordt besloten met het zingen van het gildenlied;
de rondgang door Boekel. In het reglement wordt de inhoud van de rondgang nader
uitgewerkt.
3. Zo ze verschijnen of niet, alle gildenbroeders zullen volgens traditie verplicht zijn mede te
voldoen alle kosten die door de aanwezigen gemaakt worden op Sint Achtendag, bij het
koningschieten, bij de verplichte gildenfeesten van de Kring van Schuttersgilden
“Peelland” en bij de uitvaart van een gildenbroeder.
De gildenfeesten
1. Het Gilde Sint Agatha verplicht zich aanwezig te zijn op het gildenfeest van de Kring van
Schuttersgilden Peeland en bezoekt eveneens verplicht een gildenfeest wanneer de
algemene ledenvergadering daartoe op voorstel van de overheid besluit.
2. Iedere gildenbroeder is op straffe van een boete verplicht het gildenfeest van de Kring
van Schuttersgilden “Peelland” en een door de algemene ledenvergadering vastgesteld
gildenfeest bij te wonen.
3. Bij viering van gildenfeesten of een Landjuweel worden strikt alle reglementen en
voorschriften nagekomen, zoals de organiserende gilden die hebben voorgeschreven.
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-9Trouwbier
Indien een gildenbroeder in het huwelijk treedt of zijn/haar zilveren, gouden of diamanten
huwelijksfeest viert is hij verplicht binnen het jaar het gilde te onthalen op bier. Trouwt hij voor
de tweede maal dan dubbel bier.
Gebruiken bij overlijden
1. Bij het overlijden van een gildenbroeder zal de overheid de nabestaanden condoleren en
zich met de familie beraden over het doen begraven van de overledene met gilden-eer.
2. Wordt een gildenbroeder met gilden-eer begraven dan zal het gehele gilde op boete
verplicht in vol ornaat bij de uitvaart aanwezig zijn.
3. In het reglement zullen gebruiken bij het overlijden van een gildenbroeder verder worden
uitgewerkt.
Beheer en onderhoud van gildenbezittingen
Artikel 17
1. De koningsvogel, de koningsbreuk en al het koningszilver worden door het gilde centraal
bewaard en onderhouden.
2. De keizersvogels, het keizersschild en de keizerskroon worden door het gilde centraal
bewaard en onderhouden.
3. Alle schilden, medailles en insignes zijn en blijven eigendom van het gilde en worden
door het gilde centraal bewaard en onderhouden
4. Alle gildenbroeders, die uit hoofde van hun functie, enig attribuut behorende aan het
gilde, in bruikleen hebben, zijn ten volle verantwoordelijk voor het beheer en het
dagelijks onderhoud daarvan.
5. Een door de hoofdman ingestelde commissie zorgt voor het beheer en onderhoud van
het gildenhuis en de bijbehorende gildentuin. Taken en verantwoordelijkheden worden in
het reglement nader uitgewerkt.
Over het koningschieten
Artikel 18
1. Binnen drie weken na Pasen wordt elk jaar, voor de eerste maal in tweeduizend zes, op
een door de overheid te bepalen dag met de kruisboog geschoten op de vogel. Iedere
schutter zal dan met zijn boog onder de schutsboom zijn op straffe van een boete van
“twee dubbele stuivers”.
2. Een door de overheid in te stellen schutterscommissie verzorgt de volledige organisatie
en ziet er op toe, dat het schieten met de nodige zorgvuldigheid geschiedt.
3. In een reglement wordt de organisatie van het koningschieten nader uitgewerkt.
4. De schutterscommissie zal de van oudsher bestaande gebruiken eerbiedigen en in haar
dagprogramma verwerken.
5. Een kandidaat voor de koningstitel dient gildenbroeder van het gilde te zijn.
6. Kandidaten voor de koningstitel in tweeduizend zes en tweeduizend zeven dienen vanaf
de heroprichting werkend lid van het gilde te zijn.
7. Het koningschap wordt onmiddellijk aanvaard bij het beslissende schot onder de
schutsboom, waar de overwonnen koning de koningsvogel met koningsbreuk bij de
nieuwe koning omhangt.
Calamiteiten
Artikel 19
Indien door calamiteiten, oorlog of anderszins het gilde tijdelijk zou worden gehinderd of
belemmerd in de uitoefening van haar functie, zal de overheid zorg dragen voor een
verantwoord en veilig onderkomen van alle attributen en overige eigendommen van het gilde.
Statutenwijziging en ontbinding
Artikel 20
1. Besluiten tot wijziging van de Caert en tot het fuseren of ontbinden van het gilde kunnen
slechts genomen worden met een meerderheid van twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen in een speciaal daarvoor door de overheid bijeengeroepen
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- 10 algemene ledenvergadering, waarin tenminste twee/derde der stemgerechtigde leden
aanwezig zijn.
2. Is in een vergadering waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde
is, niet het vereiste aantal leden aanwezig, dan wordt een nieuwe vergadering
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan acht dagen en niet later dan dertig dagen na
de eerste vergadering. In die vergadering wordt dan een beslissing genomen met een
meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter
vergadering aanwezige stemgerechtigde leden.
3. Indien aan een algemene ledenvergadering een voorstel tot statutenwijziging, fusie of
ontbinding wordt gedaan moet in de oproep worden medegedeeld waar een concept van
de statutenwijziging dan wel het met redenen omklede voorstel tot fusie of ontbinding
voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage lig of in afschrift is te verkrijgen.
Leden van het gilde hebben recht op vorenbedoelde inzage gedurende tenminste vijf
dagen vóór de vergadering, de dag der vergadering niet meegerekend, tot na afloop van
die vergadering.
Een wijziging van de Caert wordt niet eerder van kracht dan nadat deze wijziging is
geconstateerd bij een notariële akte.
4. Wijziging van het reglement geschiedt op voorstel van de overheid en goedkeuring door
een meerderheid van de algemene ledenvergadering.
5. Na ontbinding van het gilde geschiedt de liquidatie door de overheid, zoals die vóór het
besluit tot ontbinding was samengesteld, tenzij bij het besluit tot ontbinding door de
algemene ledenvergadering andere vereffenaars zijn aangesteld.
6. Gedurende de vereffening blijft het gilde, voor zover dit voor de vereffening nodig is,
voortbestaan en blijven de bepalingen van deze Caert zoveel mogelijk van kracht, met
dien verstande dat in stukken en aankondigingen, die van het gilde uitgaan, aan de naam
van het gilde de woorden “in liquidatie” dienen te worden toegevoegd.
7. Na ontbinding van het gilde vervallen alle gildenattributen, het gildenzilver en alle overige
bezittingen aan een door de overheid aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon
onder de ontbindend voorwaarde dat in Boekel te eniger tijd een gilde wordt opgericht dat
feitelijk kan worden beschouwd als een voortzetting of “heroprichting” van het
onderhavige gilde, met gelijksoortige statuten, een identieke werkwijze, structuur en
opzet Bij vervulling van deze voorwaarde worden de genoemde gildenattributen en het
gildenzilver en overige bezittingen in eigendom overgedragen aan dat heropgerichte
nieuwe gilde.
Slotbepaling
Artikel 21
In alle gevallen waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de
overheid.
Slotverklaringen
Tenslotte verklaarden de comparanten:
Als lid van de vereniging treden toe zij, de oprichters.
Zij benoemen als eerste bestuursleden:
a. de comparant sub 1, als hoofdman/voorzitter;
b. de comparant sub 2, als dekenluitenant/waarnemend voorzitter;
c. de comparant sub 3, als dekenschrijver/secretaris, en
d. de comparant sub 4, als dekenschatbewaarder/penningmeester.
Slot
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparanten is door mij,
notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
DEZE AKTE is in minuut verleden te Gemert op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden
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- 11 van de akte een concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben
kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparanten en mij, notaris,
ondertekend.

