
STATUTENWIJZIGING 

VERENIGING 

2013.039347.01/1 

Heden, de achttiende november 

tweeduizend dertien, verschenen voor mij- Mr. Drs. Theodorus Petrus Wilhelmus 

Dielissen, notaris met als vestigingsplaats de gemeente Bernheze: 

1. de heer JOHANNES GERARDUS MARIA DE VISSER, wonende te 5473 RE 

HEESWIJK-DINTHER, Hommelsedijk 11, geboren te Dinther op veertien september 

negentien honderd acht en veertig, gehuwd met mevrouw Theodora Maria Johanna 

Adriana Munsters; 

identiteit vastgesteld: paspoort met nummer NV5R2P9L5. 

2. de heer JOHAN CORNELIS SCHAKENRAAD, wonende te 5473 DC HEESWIJK-

DINTHER, Abt van de Venstraat 30, geboren te Dinther op drie en twintig februari 

negentien honderd negen en veertig, gehuwd met mevrouw Johanna Maria de Wit. 

identiteit vastgesteld: paspoort met nummer NR02C2LH2; 

De comparanten verklaarden: 

IN OVERWEGING NEMENDE  

a. De vereniging Hoge Schuts is opgericht in het jaar negentienhonderd zes en twintig. 

De vereniging Hoge Schuts is een groep van gilden die met een eigen Overheid zich 

bevindt binnen de grenzen van Gildenkring Maasland welke op haar beurt deel uitmaakt 

van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden. 

b. Bij een akte verleden voor mr. J.L.A.M. Wedemeijer, destijds notaris te Berlicum, op 

achttien december tweeduizend zijn de statuten van de vereniging notarieel vastgelegd. 

De vereniging heeft haar zetel te Berlicum in de gemeente Sint-Michielsgestel en heeft 

haar adres te 5473 DC Heeswijk-Dinther, Abt van de Venstraat 30. De vereniging is 

ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 

17131351. 

c. In de voorjaarsvergadering van dertien maart tweeduizend drie is besloten de naam van 

de vereniging te wijzigen 

d. De comparanten sub 1. zijn respectievelijk hoofdman en deken-schrijver van de 

vereniging Hoge Schuts en in die hoedanigheid bevoegd de vereniging te 

vertegenwoordigen. 

STATUTENWIJZIGING  
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De comparanten verklaarden vervolgens, ter uitvoering van voormeld besluit tot 

statutenwijziging, dat de statuten met ingang van vandaag luiden als volgt: 

N A A M EN ZETEL  

ARTIKEL 1:  

De vereniging is genaamd GILDENKRING "HOGE SCHUTS". 

Zij is gevestigd te Berlicum, in de gemeente Sint-Michielsgestel. 

DOEL EN MIDDELEN:  

ARTIKEL 2:  

a. Gildenkring "Hoge Schuts" stelt zich ten doel de gildegeest en de aloude tradities in 

hun volle omvang in ere en in stand te houden en trouw te kweken aan God, Koning(in) 

en Vaderland en te dien einde het gildewezen in de breedste zin te veredelen, te 

ontwikkelen en tot bloei te brengen. 

Gildenkring "Hoge Schuts" zal naast de naleving van de eigen statuten en het 

huishoudelijk reglement, de voorschriften en adviezen van Kring Maasland van de 

Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden volgen ter behartiging van de traditionele 

doelstellingen der aangesloten gilden en hun leden. 

b. Gildenkring "Hoge Schuts" tracht haar doel te bereiken door: 

1. de onderlinge band tussen de gilden en tussen de leden daarvan, te versterken; 

2. het houden van vergaderingen, bijeenkomsten, gildedagen, wedstrijden, 

tentoonstellingen en dergelijke. 

3. het leggen van contacten en het samenwerken met Geestelijke en wereldlijke Overheid 

en met organen van deze Overheid. 

4. al hetgeen op het gildewezen betrekking heeft in studie te nemen. 

5. het doen uitgeven van geschriften, het gildewezen betreffende; 

6. alle andere geoorloofde en wettige middelen. 

LEDEN  

ARTIKEL 3:  

a. Gildenkring "Hoge Schuts" kent gewone leden en ereleden. 

b. Het gewone lidmaatschap staat open voor gilden die niet bij een andere gildenkring 

aangesloten zijn. Aansluiting bij kring Maasland is gewenst doch niet vereist. 

Toelating tot het gewone lidmaatschap heeft plaats bij besluit van de algemene 

ledenvergadering op voordracht van de Overheid. 

De grenzen van Gildenkring "Hoge Schuts" zijn: 
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de Zuid Willemsvaart 

de A2 rondweg 's-Hertogenbosch richting Utrecht 

de rivier de Maas 

de Gildenkring Land van Cuijk 

De Gildenkring Peelland 

c. Ereleden zijn natuurlijke personen die als zodanig door de algemene ledenvergadering 

bij besluit genomen met een meerderheid van drie/vierde van de geldig uitgebrachte 

stemmen worden benoemd op voordracht van de overheid. 

LIDMAATSCHAP  

ARTIKEL 4:  

a. Het lidmaatschap eindigt door uittreding of ontbinding van een gilde. 

b. Bij overtreding van de statuten, huishoudelijk reglement en / of wangedrag, kan 

royement op voorstel van de Overheid worden uitgesproken door de algemene 

vergadering. 

OVERHEID  

ARTIKEL 5:  

a. Gildenkring "Hoge Schuts" wordt bestuurd door een bestuur genaamd: "de Overheid". 

De Overheid bestaat uit een oneven aantal natuurlijke personen dat ten minste v i j f moet 

bedragen. 

Lid van de Overheid kan slechts zijn een meerderjarige persoon die lid is van een 

aangesloten gilde en ten tijde van de benoeming reeds tenminste drie jaar lid van een 

gilde is.--

Een lid van de Overheid wordt ook wel genoemd deken; de voorzitter heet hoofdman, de 

secretaris heet deken-schrijver, de penningmeester heet deken-rentmeester en de vice-

voorzitter heet vice-hoofdman. 

b. De leden van de Overheid worden niet als zodanig in functie gekozen. De Overheid 

verdeelt de functies onderling, uitgezonderd de functie van hoofdman. Daarover wordt 

gestemd zoals omschreven staat in de artikelen 8 en 9 van deze statuten. 

De benoeming tot lid van de overheid is voor drie jaar. Een lid van de overheid is 

onbeperkt herbenoembaar. 

c. De Overheid vertegenwoordigt Gildenkring "Hoge Schuts" in en buiten rechte. De 

vertegenwoordigingsbevoegdheid rust mede bij de hoofdman en de deken-schrijver 

tezamen. 
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Zij kunnen elkaar of een of meer andere leden van de overheid volmachtigen mits 

schriftelijk. 

VERENIGINGSJAAR  

ARTIKEL 6:  

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

VERGADERINGEN  

ARTIKEL 7:  

a. Telkenjare worden twee gewone algemene ledenvergaderingen gehouden, een in het 

voorjaar en een in het najaar. 

b. Bijzondere ledenvergaderingen worden gehouden indien tenminste vier aangesloten 

leden daarom verzoeken bij de Overheid. Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan 

en moet zijn ondertekend door tenminste één gevolmachtigd lid van elk gilde dat om de 

vergadering vraagt. 

Ook de Overheid kan te allen tijden een bijzondere ledenvergadering bijeenroepen. 

STEMRECHT  

ARTIKEL 8:  

a. Alleen gewone leden hebben stemrecht. 

Elk lid heeft één stem. 

b. Het stemrecht wordt uitgeoefend door een gevolmachtigd lid van een aangesloten 

gilde. 

c. Geldige besluitvorming kan slechts plaatshebben in ledenvergaderingen waarin 

tenminste drie/vierde van de gewone leden aanwezig is of vertegenwoordigd is, 

behoudens het navolgende. 

Is in een vergadering waarin gestemd moet worden het vereiste quorum niet aanwezig, 

dan kan in een tweede vergadering die dan wel binnen een maand na de eerste moet 

worden gehouden rechtsgeldig besloten worden ongeacht het aantal aanwezige en/of 

vertegenwoordigde leden. 

BESLUITVORMING  

ARTIKEL 9:  

Over personen wordt schriftelijk gestemd met gesloten ongetekende briefjes. Over zaken 

wordt mondeling gestemd, tenzij minstens twee van de aanwezige gilden dit schriftelijk 

wensen te doen. 

Blanco stemmen zijn ongeldige stemmen. 
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Alle besluiten (verkiezingen/benoemingen daaronder mede begrepen), geschieden bij 

meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. 

Ook besluitvorming bij acclamatie is mogelijk zowel over zaken als personen, indien 

niemand stemming verlangt en mits het quorum bedoeld in artikel 8 sub c. aanwezig is. 

Met betrekking tot voorstellen strekkende tot royement van een lid is evenwel stemming 

vereist en is voorts vereist voor een geldig besluit een meerderheid van tenminste 

drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen en mits het quorum genoemd in artikel 8 

sub c. aanwezig is. 

Terzake voorstellen strekkende tot wijziging van de statuten en ontbinding van 

Gildenkring "Hoge Schuts" is toepasselijk het bepaalde hierna in artikel 10. 

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING  

ARTIKEL 10:  

a. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten in een voor- of 

najaarsvergadering. Voorstellen daartoe worden gedaan door de Overheid. Ook leden 

kunnen een statutenwijziging voorstellen mits schriftelijk en gemotiveerd. Voorstellen tot 

statutenwijziging van leden moeten tenminste vier weken voor de vergadering waarin de 

voorstellen aan de orde worden gesteld, worden ingediend bij de overheid. 

b. Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten met algemene stemmen 

in een vergadering waarin alle gevolmachtigde personen van de leden aanwezig zijn. 

c. Tot wijziging van dit artikel kan slechts worden besloten met algemene stemmen in 

een vergadering. 

BEZITTINGEN  

ARTIKEL 11:  

De Overheid is gehouden tot inventarisatie van de bezittingen van Gildenkring "Hoge 

Schuts" en tot archivering. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

ARTIKEL 12:  

Gildenkring "Hoge Schuts" zal een huishoudelijk reglement hebben vast te stellen door 

een algemene ledenvergadering. 

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten van Gildenkring 

"Hoge Schuts". 

In het reglement moeten de volgende onderwerpen worden geregeld. 

a. Contributie en andere financiële verplichtingen. 
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b. Kascommissie. 

c. Diverse commissies. 

d. Het mede verzorgen bij de begrafenis of crematie van een overleden gildelid. 

e. De jaarlijkse Gildendag van Gildenkring "Hoge Schuts". 

SLOTBEPALINGEN. 

ARTIKEL 13: 

Terzake aangelegenheden waarover de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement 

niet of onvoldoende voorziening geven beslist de Overheid. 

Tenslotte verklaarden de comparanten: 

A. Thans zijn lid van Gildenkring "Hoge Schuts" de schuttersgilden uit: 

* Berlicum (Sint Joris) 

* Dinther (Sint Barbara) 

* Rosmalen (Sint Catharina - Sint Joris) 

* Nuland (Sint Antonius Abt) 

* Maren-Kessel (Sint Lambertus) 

* Vorstenbosch ((Sint Antonius Abt) 

* Heeswijk (Sint Willebrordus) 

* Erp (Onze Lieve Vrouwe & Catharina) 

* Veghel (Sint Barbara) 

* Nistelrode (Sint Antonius Abt - Sint Catharina) 

* Oss (Sint Sebastiaan) 

* Geffen (Sint Joris) 

* Uden (Sint Barbara en Sint Lucia) 

B. De Overheid is thans samengesteld als volgt: 

1. de heer JOHANNES GERARDUS MARIA DE VISSER, wonende te 5473 RE 

HEESWIJK-DINTHER, Hommelsedijk 11, geboren te Dinther op veertien september 

negentien honderd acht en veertig, gehuwd, hoofdman; 

2. de heer JOHAN CORNELIS SCHAKENRAAD, wonende te 5473 DC HEESWIJK-

DINTHER, Abt van de Venstraat 30, geboren te Dinther op drie en twintig februari 

negentien honderd negen en veertig, gehuwd, deken-schrijver; 

3. de heer JOHANNES HENRICUS THEODORUS PETRUS SWINKELS, wonende te 

5397 BG LITH, Engwijkpad 4, geboren te Best op twee en twintig november negentien 

honderd zes en zestig, gehuwd, deken-vice-hoofdman/deken-rentmeester; 



2013.039347.01/7 

4. de heer ADRIANUS GERARDUS ANTONIUS STEENBAKKERS, wonende te 5482 

JX SCHIJNDEL, Deken van Dijkstraat 23, geboren te Sint-Michielsgestel op tien mei 

negentien honderd één en vijftig, gehuwd, deken; 

5. de heer BERNARD ALBERT JOHANNES VISSERS, wonende te 5341 TC OSS, 

Katwijkstraat 36, geboren te Heesch op dertig ju l i negentien honderd acht en vijftig, 

gehuwd, deken. 

De comparanten zijn mij- notaris, bekend. 

van akte is verleden te Heeswijk-Dinther, gemeente Bemheze, op de datum in het hoofd 

dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en de toelichting 

daarop aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van 

deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te 

stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij-

notaris, ondertekend. 

(volgt ondertekening door comparanten en notaris) 

•Waar-

VOOR AFSCHRIFT 


