SCHUTTERIJ DE EENDRACHT NIEUW-WEHL
Opgericht 24 september 1948

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1

Iedereen van 18 jaar en ouder kan tegen betaling van de jaarlijkse contributie lid worden van de
vereniging.

2

Jongens en meisjes vanaf 14 jaar kunnen tegen betaling van de jaarlijkse contributie jeugdlid
worden van de vereniging.

3

De contributie van de leden zal door een automatische incasso worden geïncasseerd in het 2e
kwartaal van het jaar. Voor (jeugd)leden die vòòr 2015 lid zijn geworden, is er indien gewenst
de mogelijkheid de contributie contant te voldoen.

4

Geüniformeerde leden en leden woonachtig buiten Nieuw-Wehl zullen, indien zij koning of
koningin worden, aan de grens van Nieuw-Wehl of één door hen zelf te bepalen plaats binnen
Nieuw-Wehl opgehaald worden.

5

Een ieder die lid is geworden, kan de eerste 3 jaar van lidmaatschap geen koning of koningin
worden. Hij of zij heeft wel recht op alle gewonnen prijzen.

6

Ieder lid, wie de volledige contributiebetaling heeft voldaan, kan koning of koningin worden
van de vereniging. Als de partner van de koning of koningin niet aanwezig is, zal er wel worden
gestart met de inhuldigingsceremonie.

7

Leden die koning of koningin zijn geweest, hebben recht op alle door hun gewonnen prijzen
maar kunnen de eerste 5 jaar nadat zij voor het laatst koning of koningin zijn geweest geen
koning of koningin meer worden.

8

Leden die zich bij het koningschieten en/of het ringrijden afmelden voor het koningschap en
nooit koning of koningin zijn geweest, vallen voor wat betreft de prijzen terug naar de vierde
prijs.

9

Jongeren van leden kunnen aan alle spelen deelnemen.

10 Ieder lid en jeugdlid heeft toegang tot de festiviteiten.
11 Bij het schuttersfeest mag er naar het koningshuis toe wel een boomstam over de weg liggen,
maar op de weg terug niet. Het doorhakken van de boom moet op een veilige wijze en op
aanwijzing van het bestuur geschieden.
12 De schutterij zal op het schuttersfeest onder alle ter gelegenheid van het schuttersfeest
gebouwde erebogen binnen de bebouwde kom doortrekken.
13 Mocht blijken dat de koning of koningin door ziekte of welke geldende reden dan ook zijn/haar
functie niet kan vervullen, is het bestuur gemachtigd om die functie door de oude
koning/koningin of de winnaar van de eerste prijs van dat jaar te laten overnemen.
14 De contributie zal jaarlijks op de algemene ledenvergadering worden vastgesteld.
15 De uitnodiging voor de jaarvergadering geschiedt schriftelijk per mail aan de adressen van de
leden volgens het ledenregister. Indien persoonlijk gewenst, wordt de uitnodiging per post
verstuurd.
16 De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste adresgegevens aan het

bestuur.
17 Een schutter kan deelnemen aan een activiteit waarbij het verenigingswapen wordt gebruikt,
maar is bij iedere activiteit verplicht een geldig legitimatie bewijs te vertonen en het presentie
register in te vullen.
18 Elke schutter is een lid van de vereniging, die gebruikt maakt van de introducé regeling.
19 Een verenigingsbeheerder is een lid of bestuurslid van de vereniging op wiens naam het verlof
tot het voorhanden hebben van verenigingswapens is gesteld. Een verenigingsbeheerder is met
uitsluiting van ieder ander bevoegd tot het voorhanden hebben van de verenigingswapens. En
ten overvloede: alleen hij is bevoegd de wapens uit de bergplaats te nemen en hij is gehouden
deze wapens na afloop van het gebruik weer daarin op te bergen.
20 Bij iedere activiteit van de vereniging waarbij verenigingswapens moeten worden gebruikt, is
een verenigingsbeheerder aanwezig.
21 Het schieten met het verenigingswapen geschiedt onder toezicht van de verenigingsbeheerder.
Dat toezicht is zodanig georganiseerd dat het onmogelijk is dat de schutter aan wie het
verenigingswapen is overhandigd, zich daarmee van de schietbaan kan verwijderen of het aan
een andere schutter kan overdragen. Bij een activiteit waarbij het verenigingswapen wordt
gebruikt, zal elke schutter per schietbeurt naar voren worden geroepen door een
verenigingsbeheerder.
22 Binnen de vereniging zal met het verenigingswapen uitsluitend met klein kaliber worden
geschoten. Elk lid is verplicht om met het verenigingswapen te schieten. Er wordt geen
wapenverlof afgegeven voor een ander wapen, deze wordt ten alle tijden geweigerd door de
verenigingsbeheerder en/of het bestuur.
23 Schutterij De Eendracht Nieuw Wehl ondertekent geen schietregister van leden die over een
wapenverlof beschikken of gaan beschikken.
24 De verenigingswapens (en de daarbij horende munitie) van schutterij De Eendracht Nieuw Wehl
worden niet uitgegeven aan haar leden.
25 Indien u als lid van onze vereniging een wapenverlof wordt geweigerd, bent u verplicht om
middels een verklaring het bestuur van schutterij De Eendracht hierover te informeren.
26 Het bestuur benoemd één van de bestuursleden of een ander kaderlid als
vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP wordt in de jaarvergadering voorgesteld aan de
aanwezige leden.
27 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

