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Artikel 1 Gilderaad van Gelderland 
 
De leden van de Federatie van Gelderse Schutterijen en Schuttersgilden  
‘St Hubertus’, bijeen te Zevenaar, hebben op 22 april 1972 een  
adviescollege ingesteld genaamd: ”Gilderaad van Gelderland”,  
in de volgende artikelen aangeduid met ‘Gilderaad’. 

 
 

Artikel 2 Voorzitter en secretaris van de Gilderaad 
 
De voorzitter van de Federatie treedt tevens op als voorzitter van de Gilderaad,  
terwijl de secretaris van de Federatie ook de functie van secretaris van de  

Gilderaad bekleedt. 
 
 

Artikel 3 Taken van de Gilderaad 
 

3.1 De Gilderaad vormt het hoogste adviescollege binnen de Federatie.  
Te allen tijde kan het bestuur van de Federatie, één van haar commissies,  
dan wel één van de bij de Federatie aangesloten leden een beroep doen op  
de Gilderaad of een individueel Gilderaadslid. 
 

3.2  In het bijzonder kan ter zake van beleidskwesties en conflictsituaties de  
Gilderaad c.q. één Gilderaadslid om een advies gevraagd worden 
 

3.3  Een advies, hetzij door de Gilderaad als geheel, hetzij door een of meer van  
haar leden uitgebracht, is nimmer bindend en wordt zonder last of ruggespraak 
uitgebracht. 
 
 

Artikel 4 Vergaderingen door de Gilderaad 
 
De Gilderaad vergadert wanneer dat door het bestuur van de Federatie gewenst  
dan wel noodzakelijk wordt geacht. Eveneens kan op verzoek van een van de  
leden van de Gilderaad de voorzitter een vergadering uitschrijven. 

 
 

Artikel 5  Leden van de Gilderaad 
 
Voor het lidmaatschap van de Gilderaad komen in aanmerking: 
 

5.1  Personen in bestuurlijke en maatschappelijke functies, voor zover zij binnen  
de uitoefening van hun functie de belangen van de Federatie kunnen en zullen 
behartigen. 
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5.2  Personen die zich naar het oordeel van het bestuur van de Federatie als lid  
van een der bij de Federatie aangesloten leden, zeer verdienstelijk hebben gemaakt  
voor het Schutters/gildewezen en de Federatie. 
 

5.3  Personen die op cultureel en/of folkloristisch gebied in de provincie  
Gelderland actief zijn en de doelstellingen en belangen van de Federatie  
onderschrijven en versterken. 
 
 

Artikel 6 Toekennen lidmaatschap Gilderaad 
 
Kandidaten voor het lidmaatschap van de Gilderaad kunnen worden  
voorgedragen door de leden van de Federatie en/of door het Federatie bestuur. 
De Algemene Leden Vergadering beslist of de voordracht wordt toegekend. 

 
 

Artikel 7 Installatie van een Gilderaadslid 
 
De installatie van een Gilderaadslid vindt in beginsel plaats tijdens de  
Algemene ledenvergadering van de Federatie.  In voorkomende gevallen kan  
de installatie ook plaatsvinden tijdens een federatief evenement 
 
Met de hand op het Gulden Federatieboek legt het kandidaat Gilderaadslid de volgende 
gelofte af: (De gelofte wordt voorgelezen door de voorzitter) 

 
‘Ik beloof, dat ik als Gilderaadslid steeds naar eer en geweten, de belangen van  
 het Gelderse schutterswezen in het algemeen, en die van de Gelderse Federatie  
 van Schutterijen en Schuttersgilden “St Hubertus” in het bijzonder, zo goed  
 mogelijk zal behartigen’. 

 
Het antwoord van het Gilderaadslid luidt: “dat beloof ik!” 

 
De voorzitter van de Federatie omhangt het Gilderaadslid met een schild met ketting. 
 
Dit uiterlijke herkenningsteken mag gedragen worden tijdens alle activiteiten  
van de Federatie, activiteiten van de schutterskring en/of activiteiten van een van  
de leden der Federatie. 
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Artikel 8 Beëindiging lidmaatschap Gilderaad 
 
Het lidmaatschap van de Gilderaad wordt beëindigd: 
 

 8.1 Bij het overlijden van het Gilderaadslid 
 
 8.2 Op persoonlijk verzoek van het Gilderaadslid 
 

8.3 Wanneer een lid van de Gilderaad zijn/haar bestuurlijke of maatschappelijke functie 
beëindigt, wordt er in overleg met het Gilderaadslid en het Federatiebestuur  
overwogen of de persoon nog lid zal blijven van de Gilderaad. Er dient overwogen  
te worden of er een meerwaarde aan belangen van de activiteiten van de Federatie  
van Gelderse Schutterijen en Schuttersgilden “St. Hubertus” en haar leden  
gehandhaafd blijft. 
 

8.4 Bij royement door het bestuur van de Federatie. 
 

8.5  Het Federatiebestuur is verplicht een Gilderaadslid te royeren dat handelingen  
pleegt in strijd met de belangen van de Federatie of van het Gildewezen 
overige sociaal maatschappelijke maatstaven de gelofte als bedoeld in artikel 7. 

 
8.6 Het schild en de ketting blijven eigendom van de Federatie. 

Na beëindiging van het lidmaatschap van de Gilderaad dienen de ketting  
en het gilderaadsschild terugbezorgd te worden bij de secretaris van de Federatie. 

 
 

Artikel 9 Wijzigingen reglement 
 
Tot wijziging van dit reglement kan worden besloten door de  
Algemene Leden Vergadering, bij meerderheid van stemmen. 

 
 

Artikel 10  Onvoorziene gevallen 
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Federatie. 

 

 

 


