Huishoudelijk Reglement
Schutterij “Wilhelmina” Azewijn
Aangepast naar wijziging op de algemene ledenvergadering van 13 januari 2014.
Artikel 1:
Dit huishoudelijk reglement geeft uitvoering aan het bepaalde ingevolge artikel 26 van de
statuten.
Artikel 2: Leden
A. Onder leden wordt verstaan; al diegenen die actief en als werkend lid zijn ingeschreven.
B. Leden betalen de door de ledenvergadering vastgestelde contributie, per automatische
incasso.
C. Leden als boven omschreven verplichten zich om aan alle activiteiten van de schutterij
deel te nemen.
Artikel 3: Ereleden en onderscheidingen
Ereleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd en moeten minimaal aan de
volgende voorwaarden voldoen.
A. Alle leden die zich op een bijzondere manier voor de schutterij verdienstelijk gemaakt
hebben, kunnen hiervoor in aanmerking komen
B. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie (zij betalen spaargeld voor het schuttersfeest)
C. Ereleden hebben dezelfde rechten als leden, doch zij hebben geen verplichtingen meer.
D. Onderscheidingen zijn:
voor 12,5 jaar
voor 25 jaar
voor 40 jaar
voor 50 jaar
en na alle volgende tien jaren
Als een lid tachtig jaar word krijgt hij van de vereniging een fles drank.
Artikel 4: Begunstigers
Begunstigers oftewel donateurs zijn al diegenen die jaarlijks de door de ledenvergadering
vastgestelde contributie betalen. Dit geeft hen de volgende rechten:
A. Zij krijgen (na het betalen van een schiet nummer) het recht om tijdens de kermis
mee te schieten op alle prijzen van het vogelschieten.
Om mee te schieten voor het koningsschot moeten zij 21 jaar of ouder zijn en
aanwijsbaar voor het koningsschot een koning(in) hebben.
B. Tijdens de kermis hebben zij op vertoon van de donateurs kaart vrije toegang in de
daarvoor bestemde dansgelegenheid. Oud inwoners van Azewijn, die tijdens de
kermis een verblijfplaats in Azewijn hebben mogen mee schieten op het koningsschot.

Artikel 5: Bestuur
Het bestuur bestaat uit tenminste 5 personen, die onderling de taken verdelen.
Verder kan het bestuur:
A. Indien nodig een dagelijks bestuur vormen. Deze bestaat uit de voorzitter,
de secretaris en de penningmeester .
Zij kunnen beslissingen nemen die niet kunnen wachten tot de volgende
bestuursvergadering .
B. Commissies vormen voor evenementen enz.
C. Beslissingen nemen over financiële zaken tot een bedrag van € 2.500.- zonder de
toestemming van de algemene ledenvergadering.
D. Alle te nemen besluiten moeten door een meerderheid binnen het bestuur worden
genomen.
C. Het bestuur zal een keer per maand samenkomen om o.a. alle in en uitgaande stukken
te bespreken
Artikel 6: Duur van lidmaatschap
Leden als onder artikel 2 bedoeld zijn verplicht:
A.
Om na aanmelding en in het bezit te zijn van een uniform minimaal een jaar lid
te blijven. De leden dienen zelf te zorgen voor witte schoenen, witte sokken en
een wit overhemd .
B.
Bij het beëindigen van het lidmaatschap het uniform gereinigd en gewassen in te
leveren bij de daarvoor aangewezen persoon
C.
Instrumenten, vaandels, kruisbogen, geweren, sabels, vaatjes, mandjes, bijlen en alle
andere eigendommen van de schutterij in goede staat bij de daarvoor aangewezen
persoon/bestemde plaats in te leveren.
D.
Zonder opzegging zal het lidmaatschap telkens stilzwijgend met een jaar verlengd
worden.
.
Artikel 7: Koningsschieten
A.
B.
C.
D.
E.

G.

H.
I.

Aan het Koningsschieten mag uitsluitend door leden en donateurs van schutterij
Wilhelmina, op vertoon van een schietnummer worden deelgenomen.
Deelnemers aan het Koningsschieten dienen tenminste 21 jaar te zijn.
Alle leden en genodigden mogen schieten op de prijzen van de hals, de linkervleugel,
de rechtervleugel en de staart.
Zij die mee schieten en woonachtig zijn buiten Azewijn mogen mee schieten voor
het “koningsschot” mits zij een zogenaamd thuisadres in Azewijn hebben.
Het eerst wordt op de prijzen van hals, linker vleugel, rechtervleugel en staart
geschoten. Mocht het voorkomen dat een schutter die op een prijs moet schieten,
tevens de romp naar beneden haalt, dan is de betreffende prijs gewonnen,
doch hij is geen koning. De romp word in zo’n geval opnieuw opgezet.
Elk onderdeel van de vogel waarop een prijs staat, moet volledig worden
afgeschoten,een en ander ter beoordeling van de bij het vogelschieten aanwezige
leden van de schietcommissie of bestuur. Is een onderdeel na een ronde schieten
niet volledig afgeschoten,dan wordt de daarop staande prijs verloot.
Degene die de romp er volledig afschiet mag zich een jaar lang “koning(in)” van
schutterij Wilhelmina uit Azewijn noemen.
De koning(in) wordt, tezamen met de door hem aan te wijzen koning(in), gedurende
het jaar dat hij zich koning(in) mag noemen, als werkend lid beschouwd en het
koningspaar verplicht zich dan ook aan alle activiteiten waaraan door de schutterij
wordt deelgenomen, c.q. worden georganiseerd te zullen deelnemen.

J.

K.

L.
M.

Het koningspaar behoord bij alle officiële gelegenheden “correct gekleed” te gaan
onder de koningscape en de versierselen. Het koningspaar is het gezicht van de
schutterij .
De cape van de koning en koningin en de versierselen worden na elke gelegenheid
(in overleg met het koningspaar) door de voorzitter in bewaring genomen en voor
elke gelegenheid op tijd bij het koningspaar bezorgd.
Een ieder zal zich aan het bovenstaande moeten houden. Het reglement betreffende
het Koningsschieten zal ter inzage liggen.
Voor het koningspaar is een bedrag beschikbaar voor o.a. kleding of onkosten.
Het koningspaar is verplicht tijdens alle officiële optredens van de schutterij correct
gekleed te gaan. (Dit in overleg met het bestuur).
De dames in uniform midi of lang en gedekte kleuren.
De heren in uniform of een donker of zwart kostuum met stropdas.

Artikel 8: Schutterkoningschieten
Het schutterskoningschieten is alleen voorbehouden aan de leden genoemd onder artikel 2
en de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.
Artikel 9: Vogelknuppelen
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I
J.
K
L.
M.
N.

Het vogelknuppelen zal alleen plaatsvinden door de dames.
De vogel zal bestaan uit 5 delen en wel uit 1 romp, hals, staart, linker- en
rechtervleugel.
De volgorde van het gooien gaat na inschrijving .
Per ronde € 0,50 per deelnemer, wie te laat is betaalt voor alle ronden die zijn
geweest maar mag de worpen niet inhalen.
Is na een ronde de vogel niet geheel afgeworpen, zal in dezelfde volgorde een 2e of
meerdere ronde plaats vinden
Wie het eerst een deel van de vogel naar beneden weet te halen heeft de 5e prijs ,
vervolgens de 4e 3e- 2e- 1e prijs.
Er zal geen titel aan verbonden zijn.
De romp van de vogel wordt zodanig bevestigd, dat deze er niet afgegooid kan
worden, voordat alle delen eraf zijn.
De romp zal altijd de eerste prijs zijn.
Een deelneemster die in een worp twee delen eraf gooit ontvangt een prijs, het
tweede deel word opnieuw bevestigd.
Iedere deelneemster mag drie maal per ronde gooien.
De worp omstandigheden, zoals de stand van de vogel of de worpafstand , mogen
alleen na het afwerpen van een deel van de vogel worden aangepast.
De vogel zal max. 5 meter hoog op een paal geplaatst zijn en gemakkelijk naar
beneden te halen zijn om eventuele wijzigingen aan te brengen.
De werpster dient minimaal 1,50 meter van de paal te staan,om te werpen op een
van te voren gemarkeerde plaats.

Artikel 10: Jeugdkoningschieten
A. Jeugdschieten tijdens de kermis, hier mag alle jeugd aan mee doen t/m 18 jaar.
Hier zijn geen verdere verplichtingen aan verbonden.
B. Bij het schuttersfeest mogen alle kinderen mee schieten voor de prijzen.
C. Alleen geüniformeerde jeugdleden van de schutterij mogen op de romp schieten, om
jeugdkoning(in) van schutterij Wilhelmina te worden voor een jaar.
D. De jeugd koning(in) is verplicht om bij officiële gelegenheden aanwezig te zijn.
(Dit in overleg met jeugdkoning, bestuur en ouders)
Artikel 11: Serenades
Aan serenades zal op verzoek van de fanfare worden deelgenomen door de vendeliers en
de commandant. Aan serenades bij officiële gelegenheden zoals bij jubilea van b.v. school,
kerk en verenigingen en op verzoek feest eigen leden zal door de gehele schutterij worden
deelgenomen.
Artikel 12: Tamboerkorps
Het tamboerkorps is een zelfstandige groep binnen de schutterij, maar staat wel onder het
bestuur van de schutterij. Zij hebben een eigen financiële verantwoording.
Er zal een tussenpersoon zijn die de belangen van deze groep zal behartigen.
Artikel 13: Oefenavonden
Alle leden zijn verplicht (voor zover mogelijk) aan deze avonden deel te nemen.
In geval van verhindering moeten zij zich afmelden bij de daarvoor aangewezen persoon.
Artikel 14: Algemene verplichtingen
Deelname van de op ledenvergadering vastgestelde concoursen op correcte wijze te
bezoeken.
Tijdens de kermiszondag en kermismaandag en het schuttersfeest dienen de leden in
uniform aanwezig te zijn.
Artikel 15: Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

