
Besluitenlijst algemeen 13-09-2021 

 

Pagina 1 van 4  

 

Besluitenlijst 
 

 

Algemeen 

Onderdelen: Algemeen–Vaandel–Materialen-Kringdag-Vergaderingen-kaderdag 

 
ALGEMEEN 

1. Het boekje van de Hoge Schuts komt 2x per jaar uit. Kopij moet digitaal aangeleverd worden 
met de foto’s in een groot bestand. Inleveren kopij bij e-mailadres: redactie@hogeschuts.nl  
De verslagen van alle commissies worden voortaan in het boekje van de Hoge Schuts 
geplaatst. 
Teksten en fotomateriaal dat door leden van gilden ingestuurd worden naar het blad de Hoge 

Schuts vallen onder de verantwoordelijkheid van de Overheid van het desbetreffende gilde. 
 

2. Een cadeau aanbieden mag, maar er moet voorzichtig mee omgesprongen worden. Afspraak is 

dat er onder de leden van Hoge Schuts niets aangeboden wordt. 

 
3. Om meer duidelijkheid te krijgen met de betekenis van de naam Hoge Schuts naar buiten toe 

zal er voortaan de naam Gildenkring voor geplaatst worden. Gildenkring “Hoge Schuts”. 

 
4. Alle kandidaten voor een functie in de Overheid of in een commissie moeten met een 

schriftelijk goedkeuring van hun gildeoverheid zich 14 dagen door de gildeoverheid voor de 
verkiezingen voorgedragen hebben bij het secretariaat van de Gildenkring Hoge Schuts. 

 

5. Over tussentijdse kandidaten worden bij de eerstvolgende jaarvergadering stemming 

gehouden indien de commissie dit wenst. 
 

6. Gildeleden die lid willen worden bij een ander gilde ongeacht of zij zelf overstappen of 

geroyeerd zijn. 

De hoofdman waar zij zich aanmelden neemt direct na de aanmelding contact op met het gilde 

waar het lid weggegaan is om overleg te plegen of het afscheid door het lid naar behoren en 
volgens hun statuten en reglementen verlopen is. Vertrekkende leden moeten aan alle 
voorwaarden en eisen die de statuten en reglementen van het vorige gilde voldaan hebben 
willen zij lid kunnen worden van een ander gilde. Wordt daar niet aan voldaan dan volgt 
schorsing in Gildenkring Hoge Schuts van de persoon en van het gilde waar zij zich hebben 
aangemeld. 

 

7. Schorsing van een gildelid of gilde: 
De terugkeer na een schorsing zal als volgt verlopen: 

Na voldoening van de tekortkoming en/of besluit overheid keert het geschorste gildelid  of 

gilde weer terug in Gildekring Hoge Schuts. 
 

       8.  De hoofdlieden bijeenkomst met BBQ is alleen voor hoofdlieden. Geen derden achter de bar en 
geen vervangers of begeleiders van een hoofdman. Deze komt of blijft weg. Zo simpel zijn de 
regels. Op afspraak kan dan de barbecue georganiseerd worden waar we die houden. 

 

VAANDEL GILDENKRING “HOGE SCHUTS” 
 

1. Hoge Schuts vaandel. 

Het vaandel en de daarbij horende standaard zal in Nuland in de kluis opgeborgen worden.  
Het vaandel blijft eigendom van de Hoge Schuts. 
Het vaandel van de kring ( met standaard om het vaandel in te zetten) is aanwezig, bij 

kringgildedagen en bij de uitvaart van een van de leden van de kringoverheid. 

 

2. Het vaandel blijft eigendom van de Hoge Schuts. 
 

3. Overhandiging van het vaandel op de kringdag. 

In het begin van de mis komt de Overheid van de Hoge Schuts vergezeld van een tamboer  
van het organiserende gilde gezamenlijk met het vaandel de kerk binnen. De hoofdman van  
de Hoge Schuts zal dan voor het altaar het vaandel overdragen aan het organiserende gilde. 
De overheid van de Hoge Schuts zal dan in de kerk plaats nemen op de gereserveerde 

plaatsen. 
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Vanaf de kerk naar de plaats waar de erewijn aangeboden wordt en in de optocht gaat het 

vaandel naast het vaandel van het organiserende gilde voorop. Aan het einde van de 
kringgildedag gaat het vaandel met zijn eigen standaard weer mee naar Nuland. 

 
4. Begrafenis lid Overheid Hoge Schuts 

Het vaandel tijdens de uitvaart van een van de leden van de kringoverheid. 

Gilde Nuland zal zorgen dat het vaandel met eigen standaard bij het betrokkene gilde is. Een 
van de gildebroeders zal het vaandel dragen (tijdens de uitvaartmis zal het vaandel in zijn 
eigen standaard staan) hierna wordt het vaandel weer gedragen naar het kerkhof cq naar de 
crematieplechtigheid) 
Na afloop zorgt het betrokkene gilde dat het vaandel met zijn standaard weer terugkomt in 

Nuland. 
 

MATERIALEN HOGESCHUTS 
 

 Hoge Schuts materialen zijn opgeslagen bij Jurgen Swinkels 0651113430 

 
  De voorwaarden van opslag zijn als volgt: 
De materialen worden opgehaald door het organiserende gilde. 

Hoge Schuts Checklijst wordt ingevuld. 

Het ophalen en terugbrengen van de materialen uitsluitend in overleg met Jurgen Swinkels 

Het weer opslaan van de goederen naar goedkeuring van Jurgen Swinkels of een door hem 
aangewezen persoon met een Hoge Schuts checklijst. 
We gaan er van uit dat kapot geraakte materialen door het lenende gilde worden hersteld, dit 
geldt ook voor de tenten die in dozen worden opgeslagen. Deze tenten moeten droog in de 
dozen terecht komen, hier wordt geen controle op uitgevoerd. Er wordt gewerkt met de 
checklijsten van de inventaris van Gildenkring Hoge Schuts. De materialen zijn verzekerd, zij 
vallen onder de inboedelverzekering van Jurgen Swinkels. 

 

KRINGDAG HOGE SCHUTS 

 

1. Er wordt vanuit de Hoge Schuts geen vaste commandant aangewezen t.b.v. de kringdag van 

de Hoge Schuts. 
 

2. Alleen het organiserende gilde van een kringdag van de Hoge Schuts mag stickers e.d. 

verkopen op de kringdag. 

 

3. Programmaboekjes of Flyers moeten minimaal 3 weken voor de kringdag binnen zijn bij de 
leden. 

 
4. De vergoeding van de juryleden op kringdagen is € 50,00 voor Trom- en Bazuinjuryleden en 

€35,00 voor overige juryleden. Deze vergoedingen worden betaald door Gildenkring Hoge 

Schuts. 
 

5. De niet gekostumeerde leden van het gilde moeten daarbij, over hun normale kleding (niet 
gildekostuum zijnde) tenminste een sjerp dragen tijdens het deelnemen aan de optocht en de 
wedstrijden. Een korte (niet zijnde gildenbroek) wordt niet gezien als normale kleding. 

 
6. De prijsuitreiking, op gildendagen, moet om 18:00 uur aanvangen ondanks dat nog niet alle 

wedstrijden afgelopen zijn. 

 
7. Indien een gilde de kringdag ruilt met een ander gilde behouden zij toch de vastgelegde 

rangorde in het rooster van kringdagen. Een nieuw gilde sluit onder aan de rangordelijst aan. 
 

8. Rangorde kringdagen: 

 
St. Catharina - St Joris Rosmalen 

St. Joris Berlicum 

St. Antonius Abt Vorstenbosch 

St. Barbara Dinther 

St. Antonius Abt Nuland 

St. Lambertus Maren-Kessel 

St. Willebrordus Heeswijk 

Onze Lieve Vrouwe & Catharina Erp 

St. Barbara Veghel 
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St. Antonius Abt - St. Catharina Nistelrode 

St. Sebastiaan Oss 

St. Joris Geffen 

St. Barbara en St. Lucia Uden 

 

VERGADERINGEN 
 

1. De leden van de kascommissie zullen rechtstreeks door de Dekenrentmeester worden 
aangeschreven in verband met het controleren van de kasgegevens van de Hoge Schuts. 

 

2. De voorjaarsvergadering wordt gehouden op de 2e donderdag in Maart. De najaarsvergadering 
wordt gehouden worden op de laatste donderdag van Oktober. 

 

3. Op de voor- en najaarsvergaderingen van Hoge Schuts wordt met een presentielijst gewerkt. 

 
4. Tijdens de voor- en najaarsvergadering zullen de overleden gildenleden herdacht worden. 

Dit moet worden doorgegeven door de leden, voor de vergadering. 
 

5. De vergaderingen van de Hoge Schuts worden niet gekostumeerd bijgewoond. Bij een 
bijzondere gelegenheid zal er door de Overheid vooraf gevraagd worden gekostumeerd de 
vergadering bij te wonen. 

 

6. De maaltijd tijdens de voor en najaarsvergadering is 2 worstenbroodjes en 2 koppen koffie 

voor maximaal €5,00. Leden die graag een broodje kaas en een broodje ham willen kunnen dit 
een week van tevoren melden bij het gilde waar de vergadering gehouden wordt, de prijs blijft 
hetzelfde als bij de worstenbroodjes met koffie. Het eten tijdens de voor en 
najaarsvergadering van de kring zal op een van tevoren vastgesteld tijdstip tijdens de 
vergadering gehouden worden. Het tijdstip moet opgenomen worden in de agenda van de 
vergadering. 

 
7. De Dekenschrijver zal er voor zorg dragen dat nieuwe besluiten worden opgenomen in 

de besluitenlijst. De besluitenlijsten worden op de website up to date gehouden. 

 

8. Besluiten aangaande de ledencommissievergaderingen betreffende hun disciplines worden 
voortaan in de desbetreffende vergaderingen bekrachtigd, uitgezonderd financiële besluiten. 
Stemming op ledencommissievergaderingen kan alleen plaatsvinden over zaken die op de 

agenda staan en zodoende aan de gilden kenbaar gemaakt zijn. 
 

9. Verkiezingen van herkiesbare of nieuwe leden worden voortaan in de algemene leden- 
commissievergaderingen bekrachtigd er hoeft dan geen stemming meer plaats te vinden in de 

Hoge Schuts voor- of najaarsvergadering. Wel vind stemming plaats in de Hoge Schuts voor-, 
en najaarsvergaderingen bij die commissies waar geen algemene ledencommissievergadering 
plaats vind. 

 
10. Huldigingen: 

Leden van de Overheid van Gildenkring Hoge Schuts worden gehuldigd indien zij 25 en 
of 40 jaar hun werk in hun functie vervuld hebben en hun taak doorzetten. Zij ontvangen 
een zilveren ereteken voor hun verdiensten. 
25 jaar dienst een zilveren speld met Hoge Schuts embleem in het midden bij 40 jaar dienst 

een zilveren speld met in het midden een goudkleurig Hoge Schuts embleem. 
 

 
  

Stoppende commissieleden: 

Om in aanmerking te komen voor een onderscheiding als commissielid moet men nog lid zijn 
van een gilde. Indien men wil stoppen moet men aan onderstaande criteria voldoen. 

1e schutsbroeder-schutsvrouwe 27 jaar zitting 

2e schutsbroeder-schutsvrouwe 18 jaar zitting 
3e schutsbroeder-schutsvrouwe 9 jaar zitting 

 
De onderscheiding zal bestaan uit een zilveren Gildenkring Hoge Schutsspeld met daaronder 

de bedoelde tekst. 
Alle gedecoreerden van Hoge Schuts komen in een lijst op de website te staan. 
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11. Voorstellen van gilden die betrekking hebben op de geweer en kruisboogschietwedstrijden 
moeten vóór 10 november aangeleverd zijn. De voorstellen worden dan meteen doorgestuurd 
naar de gilden. De gilden kunnen dan alléén maar reageren op de voorstellen die zij 

ontvangen hebben. Indien gilden op de voorstellen willen reageren moeten zij dan doen voor 

20 december van dat jaar dat het voorstel ingediend is. Alleen voorstellen ingediend door de 
overheid van een gilde worden behandeld. 

Kleine wijzigingen door de voltallige aanwezigen op de schuttersvergadering goedgekeurd 
kunnen doorgang vinden. Aangenomen voorstellen in de vergadering gaan meteen in. 

 

 

Kaderdagen 
 

1. De kaderdag van de Hoge Schuts wordt in principe gehouden op de 2e zondag van april, 
indien dit met Pasen valt wordt een nieuwe datum overlegt. De datum wordt dan een week 
vervroegd i.v.m. Sint Joris-vieringen op de derde zondag van April. 

 

2. Kaderdagen worden per toerbeurt door de aangesloten gilden georganiseerd. 

 
3. De dekenschrijver van de kring beheert het rooster en verzorgt de inschrijvingen in 

samenwerking met de betreffende commissies. 
 

4. Het rooster is in te zien op de website. 
 

5. Het organiserende gilde zorgt voor voldoende wedstrijdvelden. 
 

6. De vendel, trom/bazuincommissie zorgen voor juryleden. 
 

7. De prijzen bestaan uit wisselbeelden en uit geldprijzen. De geldprijzen zijn gemiddeld 

€2,00 per deelnemer. 
 

8. Er bestaat een draaiboek en inschrijfformulieren deze zijn te verkrijgen via het Hoge 

Schutssecretariaat. 

 
9. Het graveren van de wisseltrofeeën loopt via de dekenschrijver van de kring. De trofeeën 

worden binnen een maand na de kaderdag (b.v. 1e geweer-schietwedstrijd) ingeleverd bij 
de dekenschrijver. Deze laat de plaatjes graveren en zorgt dat de trofeeën weer bij de 
winnaars terecht komen. 
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