Noord en Midden Limburgse Schuttersbond

Juliana

Huishoudelijk reglement Schuttersbond Juliana
(Lidmaatschap)
Artikel 1:
Alle aangesloten verenigingen, nader aan te duiden als leden, hebben ten opzichte van de
instellingen in het leven geroepen door de Schuttersbond Juliana, gelijke rechten en plichten, tenzij
de Statuten of het de Reglementen wat dat betreft nadrukkelijk een voorbehoud maken of het
tegendeel bepalen.
Artikel 2:
Opzegging van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 8 van de Statuten dient schriftelijk te
geschieden bij het Bondssecretariaat en wel ten minste twee maanden vóór de jaarvergadering van
de Schuttersbond Juliana.
Artikel 3:
Het lid, dat voor één januari van enig jaar het lidmaatschap niet op vermelde wijze heeft opgezegd,
is verplicht de contributies voor het lopende jaar in het geheel te voldoen.
Artikel 4:
Een voorstel tot vervallenverklaring van het lidmaatschap van de Schuttersbond Juliana van enig lid
wordt door het bondsbestuur niet op de agenda geplaatst, dan nadat aan het betrokken lid onder
opgaaf van redenen schriftelijk bericht is gedaan van dit voornemen.
Artikel 5:
Een Bondsbesluit genomen in overeenstemming met artikel 8 van de Statuten tot
vervallenverklaring van het lidmaatschap wordt schriftelijk aan het betrokken lid kenbaar gemaakt.
Artikel 6:
Een lid, bij bondsbesluit vervallen verklaard van het lidmaatschap kan dan pas opnieuw worden,
nadat ten minste een jaar is verlopen en het lid dient dan aan zijn verplichtingen ten aanzien van de
Schuttersbond Juliana voldaan te hebben. Zo daar redenen voor zijn kan het Bondsbestuur de
termijn van een jaar herzien.
Artikel 7:

Wanneer het ledenaantal van een lid van de Schuttersbond Juliana beneden de 13 is gedaald wordt
dat lid geacht het lidmaatschap verloren te hebben, tenzij het betreffende lid in overleg met het
bondsbestuur en met diens toestemming het lidmaatschap met alle gevolgen van dien wenst te
behouden.

Artikel 8:
De afdracht, in overeenstemming met artikel 10 van de Statuten jaarlijks vast te stellen bijdrage, aan
de bondskas geschiedt door elk lid, dat als zodanig te boek staat op 1 januari, voor of op de
jaarvergadering van de Schuttersbond Juliana. Door de leden die in de loop van een jaar toetreden,
geschiedt de afdracht bij toetreding.
Artikel 9:
Leden die niet tijdig hun bijdrage hebben voldaan, mogen niet deelnemen aan de
bondsschuttersfeesten en kunnen voor het overige ook geen aanspraak maken op de voordelen
verbonden aan het lidmaatschap van de Schuttersbond Juliana.
Artikel 10:
Verenigingen, die zich bij de Schuttersbond Juliana aanmelden als lid betalen bij de toetreding een
inleggeld van € 2,50. Ze dienen verder de in een notariële akte opgenomen Statuten of Reglementen
in te leveren bij het bondsbestuur.
Artikel 11:
Jaarlijks, uiterlijk op 03 maart moet bij het bondssecretariaat een ledenlijst worden ingediend,
opgemaakt per de situatie van 1 januari van dat jaar. Bij niet-indiening of niet-tijdige indiening
vervalt het betrokken lid in een direct opeisbare boete van € 2,50. Het bestuur is dan verder
gerechtigd om het lid, zolang niet aan de verplichting is voldaan en de boete betaald is, uit te sluiten
van deelname aan de bondsschuttersfeesten.
Artikel 12:
Het bondsbestuur waakt over de strikte naleving van de Statuten en Reglementen van de
Schuttersbond Juliana.
Artikel 13:
Het dagelijkse bestuur van de Schuttersbond Juliana dient in overeenstemming met artikel 15 van
de Statuten te handelen en toezicht te houden op de nakoming van de verplichtingen door de leden
van de schuttersbond.
Artikel 14:
De besluiten en officiële stukken van de Schuttersbond Juliana worden door de voorzitter en de
secretaris ondertekend. De secretaris houdt er een afschrift van. Een bestuursbesluit kan ook
schriftelijk worden genomen, maar dan moet er sprake zijn van eenstemmigheid.
Artikel 15:
De jaarlijks door de schuttersbond Juliana te houden algemene vergaderingen worden gehouden in
een centraal gelegen plaats. Van de door de leden in de vergadering afgevaardigde personen kan
slechts één persoon als woordvoerder optreden. Hij dient desgewenst in de vergadering een mandaat
van zijn vereniging te overleggen.
Artikel 16:
De volgorde van de te behandelen punten op een bondsvergadering worden door het bondsbestuur
vastgesteld. In elk geval dienen in de vergadering te worden behandeld: De notulen van de vorige
vergadering, op de jaarvergadering bovendien de jaarverslagen van de penningmeester en de

secretaris, de vaststelling van de jaarlijkse bijdrage en de door de Statuten voorgeschreven
verkiezingen. De bondsvergadering kan met drie/vierde (3/4) van de geldig uitgebrachte stemmen
de volgorde van de agenda veranderen, punten toevoegen aan de agenda of afvoeren van de agenda.

Artikel 17:
Op een bondsvergadering moeten alle bescheiden, ten aanzien van de bond Juliana, die sinds de
vorige vergadering ontvangen en verzonden zijn, aanwezig te zijn. Verder dient aanwezig te zijn
een afschrift van de Statuten, notulen van vergaderingen, registers van besluiten, kortom in het
algemeen wat van belang kan zijn voor het nemen van beslissingen in de vergadering.
Artikel 18:
In een bondsvergadering worden geen besluiten genomen, als niet ten minste een/vierde (1/4) van
de aangesloten leden vertegenwoordigd zijn.
Artikel 19:
Leden die niet in de vergadering vertegenwoordigd zijn, vervallen in een dadelijk opeisbare boete
van € 10,00.
Artikel 20:
In de regel geschieden stemmingen over personen schriftelijk en over zaken mondeling, tenzij de
voorzitter en/of één van de leden een schriftelijke stemming wenselijk acht. Besluiten worden
genomen tenzij anders aangegeven met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen. Bij schriftelijke stemming worden door de voorzitter uit de vergadering twee personen
aangewezen als stemopnemers. Wanneer bij een stemming over personen geen volstrekte
meerderheid wordt gehaald, vindt een tweede vrije stemming plaats. Wanneer ook die geen
volstrekte meerderheid oplevert, vindt een herstemming plaats tussen hen die bij de laatste
stemming de meeste stemmen hebben verworven en wel ten getale van het dubbele van het aantal te
benoemen functionarissen. Staken de stemmen, dan beslist het lot. Bij het staken van de stemmen
over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Ongeldige, blanco stemmen en
onthoudingen worden voor de volstrekte meerderheid niet meegerekend.
(Schuttersfeesten)
Artikel 21:
Jaarlijks worden ten minste drie bondsschuttersfeesten gehouden. De te organiseren feesten worden
bij toerbeurt via een vastgestelde cyclus over de leden van de bond Juliana verdeeld. Ruiling van
data tussen de leden kan met toestemming van het bondsbestuur, echter alleen door het verzoek en
de ruiling schriftelijk te doen toekomen aan het Bondsbestuur.
Artikel 22:
Om bij voorrang in aanmerking te komen voor het kiezen van een datum voor een bondsfeest dient
het lid zich schriftelijk te melden op het bondssecretariaat vóór 1 oktober van het jaar voorafgaande
aan het jubileum en een bestaansfeest te vieren van een veelvoud van 25 jaar te beginnen met 50
jaar.
Artikel 23:
Alle leden van de bond Juliana zijn verplicht zoveel als mogelijk deel te nemen aan het jaarlijkse
Oud Limburgs Schuttersfeest.
Artikel 24:

Telkenmale ruim voor de najaarsvergadering moeten de leden die in het volgende jaar een
bondsfeest houden, de datum van dat bondsfeest bekend maken en schriftelijk doorgeven aan het
bondsbestuur. Bij de vaststelling van die data dient er zoveel als mogelijk rekening mee gehouden
te worden dat het eerste feest in mei, het tweede in juni en het derde in augustus zal worden
gehouden. De organiserende verenigingen dienen daarbij zoveel mogelijk vrij gelaten te worden.

Artikel 25:
Schutterijen, die lid hadden kunnen zijn van de bond Juliana, doch niet zijn aangesloten, mogen niet
deelnemen aan bondsfeesten van de Bond Juliana. Indien een vereniging niet deel neemt kan het
Bondsbestuur de betreffende vereniging een boete opleggen van € 250,--. Van deze boete ontvangt
de Bond Juliana € 65,00 en de organiserende vereniging € 185,00. Hier geldt dat de datum van het
jaarlijkse koningschieten en Sacramentsprocessie (Tweede zondag na Pinksteren) beschermde data,
dit betekent dat als een schutterij door deze redenen niet deel kan nemen, men niet verplicht is de
boete te betalen.
Artikel 26:
Wijziging van het Huishoudelijk Reglement geschieden op voorstel van het bondsbestuur of ten
minste een/derde (1/3) van de leden. Bij stemming is een gewone meerderheid vereist.
Artikel 27:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bondsbestuur.

Aldus vastgesteld door de aangesloten verenigingen van de schuttersbond Juliana en voor het laatst
gewijzigd op zaterdag 19 maart 2011 en ondertekend door:

Drs. Louis Litjens, bondsvoorzitter
Dhr. B.E. van Lierop, bondssecretaris

