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ARTIKEL 1: NAAM EN ZETEL  De vereniging is genaamd “Schutterij De Eendracht”.  
Opgericht in 1875. Zij heeft haar zetel in Didam, gemeente Montferland.  
 
ARTIKEL 2: VERENIGINGSKLEUREN De kleuren van de vereniging zijn Groen –Wit.  
 
ARTIKEL 3: VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van 
het datzelfde jaar 
 
ARTIKEL 4: HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
1. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld bij besluit van de algemene ledenvergadering. 
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten van de vereniging. 
3. Besluiten tot wijziging van dit reglement kunnen slechts genomen worden in een algemene 

ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 
 

ARTIKEL 5: LEDEN: Lid kan men worden middels het invullen van het aanmeldformulier, welke is te 
verkrijgen via het secretariaat en de website. De betaling van de lidmaatschapsgelden kunnen alleen 
worden voldaan middels automatische incasso welke zal worden geïnd door de penningmeester. 
 
ARTIKEL 6: BESTUUR: Het bestuur is een oneven college van tenminste zeven meerderjarige leden en 
belast met het regelen der zaken, die de vereniging betreffen. Het bestuur wordt door de leden 
gekozen. Het bestuur kan uit haar midden een dagelijks bestuur benoemen.  
 
ARTIKEL 7: SAMENSTELLING BESTUUR Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, een 
secretaris, een penningmeester en vier algemene bestuursleden.  

VOORZITTER  
● De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg 
voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en 
bepalingen. 
● De voorzitter is de officiële woordvoerder van de vereniging.  
● De voorzitter leidt de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen en stelt daarin de 
orde van de dag vast, behoudens het recht van de aanwezige leden om daarin wijzigingen te 
brengen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen, indien hij meent dat de 
vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht de beraadslagingen weer te doen 
hervatten, indien tenminste één derde deel van de ter vergadering aanwezige leden het 
verlangen daartoe kenbaar maakt. Hij heeft het recht de vergadering voor een periode van 
ten hoogste één uur te schorsen. De voorzitter is verantwoordelijk voor de orde tijdens de 
vergadering en heeft het recht een lid, dat de orde verstoort, na een voorafgaande 
waarschuwing, de verdere bijwoning van de vergadering te ontzeggen.  
 
SECRETARIS 
 ● De secretaris voert de administratie, uitgezonderd de financiële, van de vereniging, voor 
zover deze niet aan anderen is opgedragen.  
● De secretaris is belast met het notuleren van de algemene vergadering en van de 
bestuursvergaderingen, voor zover deze niet aan andere is opgedragen.  
● Alle inkomende en uitgaande stukken der vereniging worden door de secretaris behandeld 
en hij doet hiervan verslag tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering. Hij is verplicht van 
alle uitgaande stukken afschrift te houden. De secretaris houdt op accurate wijze een 
ledenadministratie bij, waaruit naast de normale gegevens ook de aard van het lidmaatschap 
dient te blijken. 
 ● De secretaris brengt tijdens de algemene ledenvergadering het jaarverslag van de 
vereniging uit.  
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● De secretaris bewaart en beheert het verenigingsarchief.  
 
PENNINGMEESTER  
● De penningmeester voert de financiële administratie van de vereniging en beheert de 
geldmiddelen: 
 ● Hij houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven van de vereniging;  
● Hij draagt zorg voor een tijdige inning van de contributies en houdt hiervoor een 
contributieadministratie bij;  
● Hij int de overige inkomsten en baten; 
● De penningmeester richt zijn administratie dusdanig in dat de baten en lasten te allen tijde 
kunnen worden gekend.  
● De penningmeester stelt aan het einde van het boekjaar de jaarbalans samen, alsmede de 
resultatenrekening. 
 ● Op de jaarlijkse Algemene vergadering in het voorjaar brengt de penningmeester verslag 
uit over zijn beheer. De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit 
van de algemene vergadering.  
● De penningmeester is gehouden aan de kascommissie inzage te geven van de kas en van 
alle boeken en bescheiden en ook overigens alle inlichtingen te verstrekken, welke de 
kascommissie van hem terzake van zijn beheer mocht verlangen. Gelijke verplichtingen 
bestaan voor hem jegens het bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen. 
 ● De penningmeester stelt vóór het begin van een boekjaar de verenigingsbegroting voor 
het komende boekjaar samen en legt deze begroting voor aan de gewone algemene 
vergadering ter goedkeuring. De penningmeester bewaakt de door de algemene vergadering 
goedgekeurde begroting en meldt (dreigende) overschrijdingen aan het bestuur.  
● De penningmeester is gerechtigd om, na overleg met het bestuur, een aantal tot zijn taak 
behorende werkzaamheden en/of het beheer over een bepaald gedeelte van de 
geldmiddelen aan anderen op te dragen, doch blijft ervoor verantwoordelijk dat de 
werkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd en dat de geldmiddelen volgens hun 
bestemming worden besteed. Activiteiten gaan financïeel altijd in afstemming met de 
penningmeester. 
●Zowel voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende en roerende 
goederen, als voor het aangaan door het bestuur van andere verplichtingen, een bedrag van 
vijfentwintighonderd euro te boven gaande, is de machtiging van de algemene 
ledenvergadering benodigd. Hieronder (onder de vijfentwintoghonderd euro) is een 
bestuursmeerderheid nodig van het Algemene Bestuur 
 
DAGELIJKS BESTUUR Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. 
Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen, welke niet tot een bestuursvergadering 
uitgesteld kunnen worden.  
 
VICE-VOORZITTER De overige bestuursleden bepalen onderling wie de rol van vice-voorzitter, 
2e secretaris en 2e penningmeester op zich neemt. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter, 
indien noodzakelijk en wel in alle gevallen en zaken. 
 
BESTUURSVERGADERINGEN Bestuursvergaderingen worden regelmatig naar gelang de 
behoefte door de voorzitter of op voorstel van tenminste twee bestuursleden, maar 
minimaal één maal per jaar belegd.  
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ARTIKEL 8: LEDENVERGADERINGEN  
1. De toegang tot ledenvergaderingen is voor ieder lid toegankelijk vanaf 16 jaar. 
2. De beschermheer en Ereleden hebben het recht de ledenvergaderingen bij te wonen. 
3. De beschermheer + Ere Voorzitter hebben bovendien het recht tot het bijwonen van de 

bestuursvergaderingen. 
4. De voorzitter leidt de vergaderingen en bij diens afwezigheid, de tweede (vice) voorzitter. Is 

ook deze verhinderd dan treedt het langst zittende bestuurslid in zijn plaats als voorzitter op. 
 
ARTIKEL 9: CONTRIBUTIE 

1. De contributie voor de leden vanaf 16 jaar oud, wordt jaarlijks door en tijdens de algemene 
ledenvergadering vastgesteld. 

2. Leden die voor het schuttersfeest de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en tenminste 10 jaar 
lid zijn betalen een door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld tarief. 

3. Geuniformeerde jeugdleden die voor het schuttersfeest de leeftijd van 15 jaar bereiken, 
betalen een door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld tarief. 

4. Jeugdleden vanaf 16 jaar betalen een door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld tarief. 
Vanaf deze leeftijd kunnen zij ook deelnemen aan de wedstrijden om het koningsschap. 

5. De beschermheer en ereleden zijn in principe vrijgesteld van contributiebetaling. Echter zij 
kunnen uit eigen beweging “donateur “ worden van de vereniging. 

 

ARTIKEL 10: COMMISSIES Het bestuur of de algemene vergadering kan commissies instellen. Tot de 
vaste commissies behoren in ieder geval:  
- de Terreincommisie  
- de Schietcommissie 
- de Muziekcommissie 
- de Jeugdcommissie 
- de Kascommissie 
 

Ad hoc commissies, welke door het bestuur zijn ingesteld, dienen uit zoveel leden te bestaan als naar 
het oordeel van het bestuur nodig is om de haar opgelegde taak naar behoren te vervullen. De 
commissieleden worden benoemd door het bestuur en leggen verantwoording af aan het bestuur 
 
ARTIKEL 11: VERENIGINGSKLEDING 
1. De kleding van de geüniformeerde leden bestaat uit een wit overhemd met lange mouwen, 

een groen hesje, een groene stropdas met embleem, een witte schuttersbroek, zwarte 
sokken en zwarte schoenen. 

 Het hesje en de stropdas worden door de vereniging in bruikleen gegeven, tegen een door het 
bestuur vastgestelde bijdrage. 
2. Bij beschadiging of verlies van de in bruikleen gegeven kleding, wordt het lid aansprakelijk 

gesteld voor de kosten van herstel of vervanging op basis van nieuwwaarde. 
3. Alleen leden welke geüniformeerd zijn conform het gestelde in lid 1 van dit artikel, kunnen 

meelopen tijdens officiële festiviteiten 
4. Leden die het lidmaatschap beeindigen dienen het hesje evenals de stropdas gestoomd en 

wel (op eigen kosten) in te leveren binnen drie maanden na opzegging bij het secretariaat. 
5. Na overlijden van het lid zal een bestuurslid de kleding bij de nabestaanden gaan ophalen, dit 

in nauw overleg met de nabestaanden. 
6. Het tenue voor de geuniformeerde kaderleden bestaat uit: 

Bestuursleden: Witte Broek, Wit Overhemd, Zwarte sokken, Zwarte Schoenen 
- Zwarte jas (verstrekt door de Schutterij) 
- Grijze stropdas stropdas met embleem 
- Een sjerp met opschrift: De Eendracht (verstrekt door de Schutterij) 
- Zwarte Pet (verstrekt door de Schutterij) 
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Vendeliers: Witte Broek, Wit Overhemd, Zwarte sokken, Zwarte Schoenen, Groene Stropdas 
met embleem. 
- Groen Hesje met Vendel embleem (verstrekt door de Schutterij) 
- Zwarte Pet (verstrekt door de Schutterij) 
Bielemannen & Bulderbuksdragers:  Zwarte Broek, Witte Sokken, Groene Jas en Hoed met 
Veer en  Veiligheidsschoenen voor de Bielemannen 
Officier en Commandant:  
- Zwarte broek  
- Uniformjas 
- Sabel 
- Tschako met Pluim 
- Witte Handschoenen 
Ereleden: Witte Broek, Wit Overhemd, Zwarte sokken, Zwarte Schoenen, Groene Stropdas 
met embleem. 
- Groen Hesje met Erelid Embleem 
 

ARTIKEL 12: KADERFUNCTIE 
1. Een ieder, die minimaal 3 jaren onafgebroken lid is van de vereniging, kan zich indien er een 

vacature is, kandidaat stellen voor de functie van vendelier, commandant, officier, 
vaandeldrager, geweerdrager, bieleman of tamboer. 

2. De commandant, officier en vaandeldrager worden door het bestuur voor onbepaalde tijd 
benoemd. 

3. De benoeming van vendelier, geweerdrager, bieleman of tamboer geschiedt, na overleg met 
de betreffende kaderleden door het bestuur. Ook voor deze functies is de benoeming voor 
onbepaalde tijd. 

4. Voor de functie van Jeugdvendelier zal de aanstelling besproken worden binnen het bestuur 
en de leden van het betreffende kader. Men zal de functie kunnen bekleden tot de leeftijd 
van 18 jaar. Hierna kan men, indien er een vacature is, doorstromen naar het volwassen 
kader. 

 
ARTIKEL 13: KONINGSSCHAP De voorwaarden omtrent het Koningsschap, om welke elk jaar wordt 
gestreden tijdens het Schuttersfeest, worden beschreven in het Koningsregelement. Hierin staan ook 
de bepalingen en wedstrijdregels die gelden tijdens deze wedstrijden. 
 
ARTIKEL 14: VERTROUWENSPERSOON  
Het bestuur kan een vertrouwenspersoon benoemen. Een vertrouwenspersoon behandelt zaken in 
vertrouwelijkheid en men kan dus nooit een beroep doen op openbaarheid. 
 

ARTIKEL 15: BIJZONDERE LEDEN Leden, die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de schutterij kunnen als blijk van waardering door de Algemene Ledenvergadering tot 
lid van verdienste worden benoemd. 
 

ARTIKEL 16: SLOTBEPALINGEN 

1. In dringende gevallen kan het dagelijks bestuur naar eigen goeddunken handelend optreden. 
Mededeling en verantwoording hierover dienen op de eerstvolgende bestuursvergadering te 
geschieden. 

2. In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur, waarbij 
de statuten als grondslag dienen te worden gehanteerd. 

3. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement, 
alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels, voorschriften 
en bepalingen te kennen. 
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4. De algemene vergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, 
mits niet in strijd komende met de statuten en met bepalingen van dit reglement in die 
gevallen, waarin een bepaalde meerderheid wordt vereist. 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de ledenvergadering d.d. 24-07-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter: Dhr. B. Strijbosch     Secretaris: Dhr. B. Wolf 
 
 


