Sint Matthias Gilde Oploo
“DE CAERT” (Huishoudelijk regelement)
Van het Sint Matthias Gilde Oploo (hierna te noemen de vereniging)
volgens artikel 1 van de STATUTEN.
Gewijzigd en herzien en vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 10 januari 2018.
Alle voorgaande versies van “De Caert” komen hiermee te vervallen.
Artikel 1.
Artikel 1.1
Artikel 1.2

Leden
De vereniging heeft gewone-leden, ere-leden en steunende leden.
Om lid van de vereniging te worden dient men:
a. Woonachtig te zijn in Oploo of omstreken.
b. Voorgesteld te zijn en geballoteerd te worden op de algemene ledenvergadering
door de gewone-leden met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen.
c. Voor gewone-leden die kiezen voor het traditioneel schieten, geldt een aspirantperiode van 6 (zes) maanden, alvorens zij als volwaardig lid van de vereniging, sectie
geweerschieten, worden toegelaten.
Artikel 1.3
Ere-leden en koning hebben toegang tot de bestuursvergaderingen en hebben daarin
een adviserende stem. Zij treden verder in dezelfde rechten en plichten als gewoneleden en betalen een vrijwillige contributie.
Artikel 1.4
Steunende-leden zijn zij, die de vereniging materieel en immaterieel steunen en
vrijgesteld zijn van het deelnemen aan de formele activiteiten van de vereniging.
Artikel 1.5
Leden zijn verplicht wijzigingen in naam, adres, telefoon, of email aan de
deken/schrijver door te geven.
Artikel 1.6
Een lid wordt formeel als gewoon-lid geïnstalleerd in de kerk of alternatieve locatie
met aflegging van de eed of gelofte.
Artikel 2.
Artikel 2.1
Artikel 2.2

Artikel 3.
Artikel 3.1

Overlijden gewoon-lid of ere-lid
Als een gewoon-lid of ere-lid duurzaam samenwoont of voor de wet getrouwd, is de
partner, ook na overlijden van het lid, gildebroeder of –zuster.
Bij overlijden van een gewoon-lid of ere-lid of de partner van het gewone-lid of erelid, kan het Gilde de overledene met gilde-eer begraven. De wens van de
nabestaanden, inzake de rol van het Gilde, zal gerespecteerd worden.

Beëindiging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren aan de deken/schrijver
en gaat in op de dag van de eerste komende algemene vergadering.
Artikel 3.2
De aan het gewone-lidmaatschap, ere-lidmaatschap en steunend-lidmaatschap
verbonden rechten kunnen door het bestuur voor een tijd van ten hoogste 3 (drie)
maanden gedeeltelijk worden ontzegd aan hen, die zich bij herhaling schuldig maken
aan overtreding van de algemene fatsoensnormen en de bepalingen vastgelegd in
“De CAERT” of de STATUTEN.
Artikel 3.3
Een voorstel tot opzegging van het lidmaatschap kan plaats hebben ten aanzien van
het lid welke:
a. Na meerdere malen schriftelijk gemaand te zijn, nalatig blijft in het voldoen van de
financiële verplichtingen.
b. Door woorden en of gedragingen de goede naam en faam van de vereniging schaadt.
Artikel 3.4
Conform Artikel 6 van de STATUTEN hebben de leden waarvan het lidmaatschap
opgezegd is, de mogelijkheid tegen dit besluit in verzet te gaan op de eerstvolgende
algemene ledenvergadering.

Artikel 4.
Artikel 4.1

Bestuur
Besluiten waaruit verplichtingen voortvloeien met een waarde hoger dan € 250,=,
dienen bij meerderheid van stemmen in het Bestuur genomen te worden.
Als een bestuurslid tussentijds zijn functie niet wil of kan uitoefenen, zal het bestuur
zijn functie overnemen totdat de vacature vervuld is.
De 1ste deken van de vereniging is verantwoordelijk voor de ere-tekenen van het
Gilde. De 1ste deken kan de ere-tekenen bij een lid van het Gilde in bewaring geven
en zal het bestuur hiervan op de hoogte stellen.
Bestuursvergaderingen worden ± 7 maal per jaar gehouden verdeeld over het jaar.
(Extra)bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de 1ste deken of 3 (drie)
bestuursleden.
De agenda van de bestuursvergadering wordt opgesteld door de 1ste deken en dient
uiterlijk 1 (één) week voor de vergadering aan de bestuursleden verzonden te zijn.
Een bestuursvergadering is slechts geldig indien de meerderheid van de
bestuursleden aanwezig is. De bestuursvergadering kan geen besluiten nemen indien
niet de meerderheid van de bestuursleden zich met het voorstel akkoord verklaart.
Bij staking van stemmen, beslist de 1ste deken.

Artikel 4.2
Artikel 4.3

Artikel 4.4
Artikel 4.5
Artikel 4.6
Artikel 4.7

Artikel 5.
Artikel 5.1
a.
b.
c.
d.
Artikel 5.2

Artikel 6.
Artikel 6.1

Geldmiddelen
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
Jaarlijkse contributie van de leden.
Boetes, schenkingen, legaten, subsidies, fondsen, sponsoring, etc.
Inkomsten uit verhuur.
Activiteiten om de verenigingskas te spekken.
De jaarlijkse contributie voor de leden wordt op de algemene ledenvergadering
vastgesteld.

Ledenvergaderingen
De ledenvergaderingen kan belegd worden als:
a. Jaarlijkse algemene ledenvergadering.
b. Gewone ledenvergadering
c. Buitengewone ledenvergadering.
Bovengenoemde vergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen. De
agenda van deze vergaderingen moet tenminste 10 (tien) werkdagen voor de dag van
de vergadering aan de gewone-leden en ere-leden worden toegezonden.
Artikel 6.2
De jaarlijkse algemene vergadering wordt door de 1ste deken geopend en gesloten
met een moment van bezinning.
Artikel 6.3
Niemand van buiten de vereniging mag tot de ledenvergadering worden toegelaten
tenzij het bestuur toestemming verleent.
Artikel 6.4
De 1ste deken verleent de leden het woord in de volgorde waarin zij dit gevraagd
hebben. De deken/schrijver houdt hiervan aantekening. De 1ste deken heeft het recht
een lid, dat zich, volgens zijn mening, niet behoorlijk gedraagt, het woord te
ontnemen of het verblijf op de vergadering te ontzeggen.
Artikel 6.5
Op de algemene vergadering worden, onderwerpen die niet op de agenda staan, in
behandeling genomen en over besloten, indien tenminste 2/3 van de aanwezige
stemgerechtigde leden, zich akkoord verklaren.

Artikel 7.
Artikel 7.1

Stemmen.
Op de algemene ledenvergadering wordt door de deken/schrijver een presentielijst
bijgehouden, waarop de aanwezige gewone-leden en ere-leden geregistreerd
worden. Alleen de leden die op de presentielijst staan, kunnen aan stemming
deelnemen. Steunende-leden worden niet uitgenodigd voor de vergadering.
Over alle voorstellen wordt met meerderheid van stemmen beslist, tenzij de
STATUTEN of “De CAERT” anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het
voorstel verworpen. Bij stemming over personen wordt met een meerderheid van
2/3 van de stemmen besloten. Indien niemand van de personen waarover een besluit
genomen moet worden een 2/3 meerderheid achter zich heeft, wordt een 2e vrije
stemming gehouden. Indien wederom geen 2/3 meerderheid haalbaar is, volgt een
vrije 3e stemming. Bij deze 3e stemming geldt de meerderheid plus 1 (één) van de
uitgebrachte stemmen. Is dan nog geen meerderheid vindbaar, dan worden
aftreedbare maar herkiesbare personen benoemd voor een nieuwe zittingsperiode.
In alle andere gevallen beslist de 1ste deken.
Stemming over zaken geschiedt mondeling. Stemming over personen geschiedt
schriftelijk met gesloten briefjes. Ongeldige briefjes zijn blanco of briefjes of waarop
iets anders staat dan de naam van de kandidaat.
Bij hoofdelijke stemming wordt de volgorde van de presentielijst aangehouden,
waarbij de ere-leden, bestuursleden en de 1ste deken als allerlaatste gevraagd
worden haar of zijn stem uit te brengen.

Artikel 7.2

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 8.
Artikel 8.1
a.
b.
c.
d.
e.
Artikel 8.2

Artikel 8.3
Artikel 8.4

Artikel 9.
Artikel 9.1

Artikel 9.2

Artikel 9.3

Kommissies
De volgende vaste commissie zijn opgericht:
Kascommissie
Teercommissie
Vendelcommissie
Tromcommissie
Schietcommissie (geweer én kruisboog)
De Teercommissie bestaat uit minimaal 2 (twee) leden uit de sectie, aangevuld met
een bestuurslid. Het is de taak van de Teercommissie de teerdag te organiseren op
de 1ste zaterdag na 13 mei van elk jaar.
Op de teerdag worden de jubilarissen en kampioenen van de vereniging gehuldigd.
De schietcommissie, tromcommissie en de vendelcommissie bestaan uit minimaal 2
(twee) leden gekozen uit de sectie, aangevuld (lees: streven) met 1 (één) bestuurslid.
Tot de taak van de commissie is het voorbereiden en organiseren van activiteiten die
betrekking hebben op hun sectie.
Kleding.
De leden, die aanwezig zijn op de officiële activiteiten van de vereniging,
uitwisselingen, officiële bezoeken en andere vertegenwoordigende taken, zijn
verplicht dit te doen in de voorgeschreven kleding, tenzij anders bepaald door het
bestuur.
De leden, die kleding of andere gilde-attributen onder hun hoede en beheer hebben,
zijn persoonlijk verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de hun
toevertrouwde materialen. Beschadigingen en verontreinigingen van de kleding
moeten op eigen kosten hersteld worden.
De leden zijn verplicht, vernielde of zoekgeraakte materialen te vergoeden als ze aan
hun zijn toevertrouwd. De vereniging blijft ten alle tijden eigenaar van de aan de
leden toevertrouwde materialen.

Artikel 10
Artikel 10.1

Zilver
Koningszilver en prijzenzilver blijven ten alle tijden eigendom van het Gilde.

Artikel 11
Artikel 11.1

Koningsschieten
Ieder jaar, op de eerste zaterdag na 13 mei zal er om het koningschap geschoten
worden met geweer. Alle gewone-leden en ere-leden verzamelen ’s morgens in het
gildehuis. Alle gewone-leden en ere-leden, die schieten voor het koningschap,
melden zich bij de deken/schrijver. De volgorde van schieten is op basis van
aanmelding bij binnenkomst. (Eerst komt, eerst maalt)
Na loting vertrekken alle gewone-leden en ere-leden in formatie naar de kerk of
alternatieve locatie van bezinning. Bijwonen van de kerkdienst is vrijblijvend. Na de
kerkdienst of alternatieve bezinning keren de leden onder begeleiding van de
gildetrom terug naar het gildehuis en lopen 3 (drie) maal om de schutsboom om “de
vogel te bevrijden”.
Het eerste schot op de vogel wordt geschoten door de genodigden, de aftredende
koning én de deken. Hierna schieten de kandidaten voor het koningschap in volgorde
die ’s morgens bepaald is.
Iedere kandidaat-koning moet minimaal 1 (één) maal geschoten hebben. Mocht de
vogel schieten in de eerste ronde naar beneden geschoten worden, dan dient de
reserve-vogel geplaatst te worden. De aftredende koning zorgt ervoor dat er bij het
koningsschieten 2 (twee) vogels aanwezig te zijn in de Watermolen.
Op het vóór de beurt schieten van de kandidaat-koning, staat een boete van € 25,=
die direct aan de schietcommissie betaald moet worden. Mocht tijdens het
voordringen de vogel naar beneden geschoten worden, dan is de boete € 150,= en
wordt een nieuwe vogel geplaatst.
De kandidaat-koning die het laatste stukje van de vogel naar beneden schiet, is voor
1 (één) jaar koning. Degene die het voorlaatste schot heeft gelost, wordt benoemd
als koningsknecht.
De koning die géén partner heeft als koningin of prinsgemaal, of het koningschap niet
aanvaard, dient € 150,= boete te betalen aan de schietcommissie. Mocht, na het
plaatsten van een nieuwe vogel, de koning wederom geen partner hebben, dan geldt
een boete van € 300,=.
Als de koning bekend is, wordt de partner door de hoofdpiekendragers opgehaald.
Zodra de partner van de koning gearriveerd is, vertrekken de koning met de koningin
of prinsgemaal alsmede alle gewone-leden en ere-leden in formatie naar de Sint
Matthias Kapel voor het neerleggen van een bloemstuk. Hierna loopt het Gilde in
optocht door het dorp terug naar het gildehuis.
Bij aankomst in of rond het Gildehuis wordt aan de koning de nodige eer bewezen.
De koning wijst een vaandrig aan. Hierna wordt de erewijn genuttigd door de
genodigden, gewone-leden en ere-leden.
Als iemand 3 (drie) achtereenvolgende jaren koning wordt, wordt hij/zij in het 4e
(vierde) jaar tot keizer gekroond. Het keizerschap is tot aan overlijden tenzij de keizer
vrijwillig afstand doen van zijn troon, het lidmaatschap opzegt of artikel 6 van de
STATUTEN in werking treedt. Er kan maar 1 (één) keizer in de vereniging zijn. De
keizer betaalt een vrijwillige contributie. De vereniging zorgt voor een keizersbreuk
en –versierselen. De partner van de keizer is de keizerin of prinsgemaal en heeft
dezelfde faciliteiten als de partner van de koning.
Door de vereniging wordt jaarlijks € 200,= bijgedragen in de ontwerpkosten van het
zilveren koningsschild. De kosten van een biedermeier kunnen door de koning en
keizer bij de deken/rekenmeester gedeclareerd worden.

Artikel 11.2

Artikel 11.3

Artikel 11.4

Artikel 11.5

Artikel 11.6

Artikel 11.7

Artikel 11.8
Artikel 11.9

Artikel 11.10

Artikel 11.11

Artikel 11.12

Artikel 12
Artikel 12.1

Wijzigingen op “De CAERT”
Wijzigingen op “De CAERT” (huishoudelijk reglement) worden 1 maand vóór
algemene ledenvergadering aan de leden voorgelegd. Besluitvorming vindt plaats in
de algemene ledenvergadering. Voor goedkeuring van de wijzigingen is een
meerderheid nodig van 2/3 van het aantal aanwezige stemgerechtigden. Op de dag
na algemene ledenvergadering waarin een positief besluit genomen is over de
wijzigingen op “DE CAERT”, treden de aanpassingen in werking.

Artikel 13
Artikel 13.1

Slotbepalingen
Door toetreden tot de vereniging doormiddel van aanvaarding van het lidmaatschap,
verklaart het toetredende lid, zich te onderwerpen aan de bepalingen in de
STATUTEN en “DE CAERT”.
In alle gevallen waarin de STATUTEN of “DE CAERT” niet voorzien, beslist het bestuur.
Indien een dergelijk besluit genomen is, wordt dit door het bestuur ter kennisneming
medegedeeld aan de leden in de eerste volgende algemene ledenvergadering.

Artikel 13.2

Wijzigingen zijn besloten en vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 10 januari 2018.

