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Artikel 1 Federatief evenement 
 
1.1  Een Federatief evenement is een evenement, georganiseerd onder auspiciën  
  van de Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus,  
  door één of meerdere van de aangesloten verenigingen, waarbij de andere  
  verenigingen uit de Federatie worden uitgenodigd. 
 
1.2  Een Federatief evenement is bij voorkeur een 1 daags evenement. 
 
1.3  Indien er minder dan 8 (Federatieve) deelnemers zijn opgegeven voor een  
  evenement, is er geen sprake van een Federatief evenement en vinden er  
  geen Federatieve wedstrijden plaats. 
 

 

Artikel 2 Erkende Federatieve evenementen 
 
De Federatie kent de volgende evenementen: 
 

• Landjuweel     (5 jaarlijks) 

• Federatieve schuttersdag   (jaarlijks) 

• Kringdag, door elke erkende kring  (jaarlijks) 

• Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor  (jaarlijks) 

• Bielemantreffen    (jaarlijks) 

• Schuttersconcours    (incidenteel, op aanvraag) 

• Ontmoetingsdag    (jaarlijks*) 
* In het jaar dat er een Landjuweel plaatsvindt, vervalt de ontmoetingsdag 
 
 

Artikel 3 Federatieve wedstrijden 
 

3.1  Tijdens een Federatief evenement kunnen de volgende algemene wedstrijden  
   worden gehouden. 

• Marcheren   (reglement marswedstrijd) 

• Defileren   (reglement defiléwedstrijd) 

• Vendelen   (reglement vendelwedstrijd) 

• Schietwedstrijden  (reglement schietwedstrijden) 

• Muziekwedstrijden  (reglement muziekwedstrijden) 

• Majorettewedstrijden  (reglement majorettewedstrijden) 

• Bielemanwedstrijd  (reglement bielemanwedstrijd) 

• Marketentsterwedstrijd (reglement marketentsterwedstrijd) 
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3.2  Naast de algemene wedstrijden kunnen de volgende wedstrijden worden gehouden: 

• Beste commandant 

• Beste tamboer maître 

• Beste Miss majorette 

• Beste muziekkorps 
o Beste tamboerkorps 
o Beste drumfanfare 
o Muziekkorps 

• Meest correcte groep 

 3.3  Afhankelijk van het soort evenement, kunnen de navolgende wedstrijden 
     gehouden worden: 

• Federatiekoning schieten   
(reglement Federatiekoning en Landjuweelkoning) 

• Jeugd Federatiekoning schieten  
(reglement Jeugd Federatiekoning) 

• Landjuweel koningschieten 
(reglement Federatiekoning en Landjuweelkoning) 

 
 
Artikel 4 Landjuweel van Gelderland 
 

4.1  Het Landjuweel van Gelderland is een evenement, omschreven in het reglement  
   “Landjuweel van Gelderland”. 
 

4.2   Op de najaar ledenvergadering, minimaal vier jaar voorafgaande aan het volgende  
 landjuweel zal via de Kring waar het landjuweel zal plaatsvinden,  
een vereniging worden voordragen die de organisatie op zich zal nemen. 
 

4.3  Op de voorjaarsledenvergadering, minimaal drie jaar voorafgaande aan het  
 landjuweel, zal de organisatie officieel worden toegekend aan de organiserende     
 vereniging. 
 

4.4  Op de voorjaarsleden vergadering, minimaal twee jaar voorafgaande aan het  
   evenement, zal de definitieve datum worden vastgesteld. Deze datum ligt bij  
   voorkeur in de maand juni. 
 

 

Artikel 5 Federatieve schuttersdag 
 

5.1  De Federatieve Schuttersdag is een jaarlijks evenement, waaraan alle leden van de 
   Federatie van Gelderse Schutterijen en schuttersgilden kunnen deelnemen. 
 

5.2  Tijdens de Federatieve schuttersdag vindt het Federatief Koning- en jeugdkoning  
  schieten plaats. 
 
5.3  Daarnaast kan de organiserende vereniging de overige in artikel 3 genoemde  
  Federatieve wedstrijden organiseren. Marcheren, defileren en vendelen zijn vaste  
  onderdelen van de Federatieve schuttersdag. 
 
5.4  De organiserende vereniging kan, in overleg met het Federatiebestuur, andere  

   activiteiten / wedstrijden organiseren. 
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5.5  De organisatie vindt plaats in verhouding met de grootte van de Kring:  

• Kring Achterhoek   3x 

• Kring Liemers    2x 

• Kring Rijk van Nijmegen en de Betuwe 2x  

• Kring Montferland   2x 
per periode van 9 jaar (zie jarenschema) 

 
5.6  Het evenement vindt achtereenvolgend op de eerste, de tweede of de derde zondag  
  van september plaats, volgens het door de secretaris van de Federatie vastgestelde  
  rooster. 
 
5.7  De organiserende vereniging wordt door de Kring voorgedragen bij Federatie, 
  vijf tot drie jaar voorafgaand aan het concoursjaar. 
 
5.8  Op de voorjaarsledenvergadering van de Federatie, twee jaar voorafgaand  aan het  
  concoursjaar wordt het evenement definitief toegekend aan de organiserende vereniging. 
 
5.9  Over alle wijzigingen in het schema die daarna eventueel worden gevraagd,    

   geeft de Federatie een bindend advies aan de algemene leden vergadering, 
    gebaseerd op haar sturende rol. 
 
 

Artikel 6 Kringdag 
 

6.1  Een Kringdag is een schuttersevenement voor alle bij de Kring aangesloten verenigingen. 
 

6.2  We spreken van een “gesloten Kringdag” als alleen leden van de organiserende  
   Kring deel kunnen nemen. 
 

6.3  We spreken van een “open Kringdag”, als ook andere verenigingen die aangesloten  
   zijn bij de Federatie deel kunnen nemen aan de Kringdag. 
 

6.4  Een Kringdag is een Federatieve Kringdag, als er Federatieve wedstrijden worden  
   georganiseerd. Op een Federatieve Kringdag zijn de reglementen van Gelderse  
   Schutters Federatie van toepassing. 
 

6.5   Tijdens een Kringdag worden onder andere wedstrijden om kringtitels waaronder  
Kringkoning georganiseerd. Op deze schietwedstrijden zijn de reglementen van de 
betreffende kring van toepassing. Overige wedstrijden kunnen in het programma  
worden opgenomen. 
 

6.6  Een Kringdag vindt plaats in de periode van 1 april t/m 31 augustus.  
   Twee weken voor en twee weken na een landjuweel wordt er geen Kringdag   
   georganiseerd. De organisatie is in handen van een bij de Kring aangesloten vereniging. 
 

6.7  De organiserende vereniging wordt door de Kring voorgedragen bij Federatie.  
   Vijf tot drie jaar voorafgaand aan het concoursjaar kan de kring informatief de  
   gewenste datum doorgeven. Drie jaar voorafgaand aan het concoursjaar wordt  
   de datum definitief doorgegeven. Indien er sprake is van samenvallende datums,  
   heeft de Federatie een sturende rol. 
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6.8  Op de voorjaarsledenvergadering van de Federatie, twee jaar voorafgaand aan het 
   concoursjaar wordt het evenement definitief toegekend aan de organiserende vereniging.  
   Hierbij wordt ook de datum vastgezet. 
 

6.9  Over alle wijzigingen in het schema die daarna eventueel worden gevraagd, geeft de  
   Federatie een bindend advies aan de algemene leden vergadering, gebaseerd op haar  
   sturende rol. 
 

6.10  Naast de Federatieve prijzen, omschreven in het concourshandboek kan de Kring ook  
   eigen prijzen toekennen. 

 
 

Artikel 7 Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor (GKVI) 
 
7.1  Federatief evenement voor de vendeliers van de verenigingen aangesloten bij de  
    Gelderse Schutters Federatie. Tijdens het GKVI wordt gestreden om de titel  
  Gelders Kampioen Vendelen Indoor. 
 
7.2  Tijdens het GKVI wordt in een binnenlocatie het complete vendelprogramma  
    afgewerkt, volgens het reglement “vendelwedstrijden” 
 
7.3  Het GKVI vindt jaarlijks plaats in de periode 1 januari t/m 31 maart en wordt bij  
   tourbeurt georganiseerd door een vereniging aangesloten bij de Federatie in  
  verhouding tot de grootte van de Kring:     

• 3x Achterhoek 
• 2x Liemers 

• 2x Montferland 
• 2x Rijk van Nijmegen en de Betuwe  

per periode van 9 jaar (zie jarenschema van de secretaris) 

 
7.4  De organiserende vereniging wordt door de Kring voorgedragen bij Federatie.  
  Vijf tot drie jaar voorafgaand aan het concoursjaar kan de kring informatief  
  de gewenste datum doorgeven.  
  Drie jaar voorafgaand aan het concoursjaar wordt de datum definitief doorgegeven.  
  Indien er sprake is van samenvallende datums, heeft de Federatie een sturende rol. 
 
7.5  Op de voorjaarsledenvergadering van de Federatie, twee jaar voorafgaand aan het  
  concoursjaar wordt het evenement definitief toegekend aan de organiserende  
  vereniging. Hierbij wordt ook de datum vastgezet. 
 
7.6  Over alle wijzigingen in het schema die daarna eventueel worden gevraagd, 
   geeft de Federatie een bindend advies aan de algemene leden vergadering,  
  gebaseerd op haar sturende rol. 
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Artikel 8 Bielemantreffen 
 

8.1  Federatief evenement voor de bielemannen van de verenigingen aangesloten  
   bij de Gelderse Schutters Federatie. 
 

8.2  Tijdens het bielemantreffen wordt een bielemanwedstrijd georganiseerd volgens  
    het reglement “bielemanwedstrijd. 
 

8.3  De winnaar van het bielemantreffen wordt uitgeroepen tot Gelders kampioen  
   bielemannen. 

 
8.4  Het bielemantreffen vindt jaarlijks plaats in de periode 1 januari t/m 31 maart  

   of 1 september t/m 31 oktober, met uitzondering van de datum die gepland staat  
   voor de federatieve schuttersdag. Indien er geen datum conflict is met een  
   Kringdag of het landjuweel, kan het bielemantreffen ook in de tussenliggende  
   maanden plaatsvinden. 
 

8.5  De organiserende vereniging wordt door de Kring voorgedragen bij Federatie.  
   Vijf tot drie jaar voorafgaand aan het concoursjaar kan de kring informatief de  
   gewenste datum doorgeven. Drie jaar voorafgaand aan het concoursjaar wordt de  
   datum definitief doorgegeven.  
   Indien er sprake is van samenvallende datums, heeft de Federatie een  
   sturende rol. 
 

8.6   Op de voorjaarsledenvergadering van de Federatie, twee jaar voorafgaand aan het  
concoursjaar wordt het evenement definitief toegekend aan de organiserende  
vereniging. Hierbij wordt ook de datum vastgezet. 
 

8.7  Over alle wijzigingen in het schema die daarna eventueel worden gevraagd,  
   geeft de Federatie een bindend advies aan de algemene leden vergadering, 
    gebaseerd op haar sturende rol. 
 
 

Artikel 9 Schuttersconcours 
 

9.1  Een schuttersconcours is een evenement met Federatieve beoordeling, ter  
   gelegenheid van een bijzonder jubileum van de organiserende vereniging.  
   Alle leden van de Federatie worden uitgenodigd. 
 

9.2  Een schuttersconcours wordt georganiseerd naast de overige genoemde 
  evenementen. Een schuttersconcours moet passen in de jaarkalender. 
 
9.3  Tijdens een schuttersconcours kunnen Federatieve wedstrijden  
  georganiseerd worden volgens artikel 3.  
  Daarnaast kan de organiserende vereniging andere activiteiten /  
  wedstrijden organiseren. 
 
9.4  De organiserende vereniging wordt door de Kring voorgedragen bij  
  Federatie. Vijf tot drie jaar voorafgaand aan het concoursjaar kan de kring  
  informatief de gewenste datum doorgeven. Drie jaar voorafgaand aan het  
  concoursjaar wordt de datum definitief doorgegeven. Indien er sprake is  
  van samenvallende datums, heeft de Federatie een sturende rol. 
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9.5  Op de voorjaarsledenvergadering van de Federatie, twee jaar voorafgaand 
  aan het concoursjaar wordt het evenement definitief toegekend aan de  
  organiserende vereniging. Hierbij wordt ook de datum vastgezet. 
 
9.6  Over alle wijzigingen in het schema die daarna eventueel worden gevraagd, 
   geeft de Federatie een bindend advies aan de algemene leden vergadering. 
 
 

Artikel 10 Ontmoetingsdag 
 

10.1  De ontmoetingsdag is een Federatief evenement zonder wedstrijd element.  
  Het is bedoeld om andere aspecten in de schutters en gildewereld te kunnen  
   bespreken. 
 

10.2  De organiserende vereniging kan de ontmoetingsdag, in overleg met het  
   Federatiebestuur, geheel zelf indelen. Meestal heeft de dag een centraal thema  
   waarover informatie verstrekt kan worden,  
   dan wel van gedachten gewisseld kan worden, of gediscuteerd.  
   De structuur van een ontmoetingsdag kan elk jaar verschillend zijn. 
 

10.3  De ontmoetingsdag wordt jaarlijks georganiseerd,  
   in de maanden januari, februari of maart door een van de aangesloten leden  
   van de Federatie.  
   De ontmoetingsdag vindt per tourbeurt plaats in een van de aangesloten kringen.  
   In het jaar dat er een landjuweel plaatsvindt, wordt er geen ontmoetingsdag  
   georganiseerd. 
 

10.4  De organiserende vereniging wordt door de Kring voorgedragen bij Federatie.  
   Vijf tot drie jaar voorafgaand aan het concoursjaar kan de kring informatief de gewenste  
   datum doorgeven. Drie jaar voorafgaand aan het concoursjaar wordt de datum definitief  
   doorgegeven. Indien er sprake is van samenvallende datums, heeft de Federatie een  
   sturende rol. 
 

10.5  Op de voorjaarsledenvergadering van de Federatie, twee jaar voorafgaand aan het  
   concoursjaar wordt het evenement definitief toegekend aan de organiserende vereniging.  
   Hierbij wordt ook de datum vastgezet. 
 

10.6  Over alle wijzigingen in het schema die daarna eventueel worden gevraagd,  geeft de  
   Federatie een bindend advies aan de algemene leden vergadering, gebaseerd op haar  
   sturende rol. 

 
 
Artikel 11  Organiseren van een van de evenementen 
 

11.1  De procedure voor het organiseren van een de bovengenoemde evenementen  
   geschiedt volgens de richtlijnen genoemd in het concours handboek evenementen 
 

11.2  Namens de Federatie wordt voor elk evenement een Federatiecoördinator  
   toegewezen. Deze coördinator is voor iedereen vóór, tijdens en na het evenement 
   het aanspreekpunt voor het genoemde evenement namens de   Federatie. 
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Artikel 12 Commissie inschrijvingen 
 

12.1  De commissie inschrijvingen verzorgt de aanmeldingsprocedure van alle 
    Federatieve evenementen 
  De volgende formulieren worden door de commissie inschrijvingen verstrekt 
    aan de leden van de Federatie: 

• Inschrijfformulier voor de evenementen 

• Inschrijfformulier voor de wedstrijdonderdelen 

• Inschrijfformulier voor de individuele deelnemers 
 

12.2  De genoemde formulieren worden door de leden weer ingeleverd bij de 
    commissie inschrijvingen 
 

12.3  De gegevens met betrekking tot de definitieve inschrijvingen worden door de 
    commissie inschrijvingen doorgegeven aan het college van juryleden en de  
   schietcommissie. 
 
 

Artikel 13 Deelname aan een van de evenementen 
 

13.1  Deelname aan een van de evenementen is mogelijk na inschrijving bij de  
   commissie inschrijvingen. 
 

13.2  De uiterste inschrijfdatum is 31 december van het jaar voorafgaande aan het  
   evenement. Een inschrijf formulier wordt begin december door de commissie  
   inschrijvingen aan alle leden van de Federatie verstrekt. 
 

13.3  De opgave aan welke onderdelen wordt deelgenomen vindt plaats vóór 31 januari  
   van het jaar waarin het evenement plaatsvindt. Dit geldt zowel voor de 
    korpswedstrijden als voor de individuele wedstrijden  
   (ook de namen van de individuele deelnemers doorgeven).  
   Te laat opgeven betekent geen deelname aan de wedstrijden. 
 

13.4  In de loop van februari krijgt iedere vereniging een overzicht van haar  aanmeldingen.  
   Over fouten of misverstanden kan tot eind februari gecommuniceerd worden,  
   daarna is de aanmelding definitief. 
 

13.5  Tot maximaal 2 weken voor aanvang van het evenement kunnen namen van de   
    individuele deelnemers gewijzigd worden. De wijzigingen moeten doorgegeven  
   worden bij de secretaris van het Jurycollege. 
 
 

Artikel 14 Gastverenigingen 
 

14.1  Gastverenigingen, zijn verenigingen die deelnemen aan een Federatief evenement,  
   zonder lid te zijn van de Federatie. 
 

14.2  Een gastvereniging kan niet actief deelnemen aan de Federatieve wedstrijd elementen.  
   Zij kunnen een demonstratie geven, maar komen niet in aanmerking voor de prijzen.  
   Een uitzondering hierop zijn de individuele schietwedstrijden.  
   Op aanvraag kan voor de demonstratie een juryrapport samengesteld worden. 
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14.3  Een organiserende vereniging kan een gastvereniging uitnodigen. Zij zorgt voor  
   de inschrijving van deze verenigingen bij de commissie inschrijvingen.  
   Indien de gastvereniging een demonstratie wil geven, al dan niet met beoordeling,  
   vindt de inschrijving plaats conform artikel 12. De overige gastverenigingen moeten 
   voor 1 maart ingeschreven zijn. 

 
 14.4  Een lid van de Federatie kan niet als gastvereniging deelnemen. 
 

 

Artikel 15 Kosten deelname evenementen 
 

15.1  Inschrijfgelden voor deelname aan een van de genoemde evenementen worden 
   geïnd door de penningmeester van de Federatie. 
 

15.2  De inschrijfgelden voor gastverenigingen komen voor rekening van de organiserende  
   vereniging. De organiserende vereniging is gerechtigd om deze kosten door te  
   berekenen aan de gastvereniging. 
 

15.3  De penningmeester van de Federatie maakt na de aanmeldprocedure voor de  
   evenementen de bijbehorende facturen voor de deelnemende leden.  
   De bedragen worden via automatische machtiging geïnd. 
 

15.4  Opgave voor de evenementen en de onderdelen verplicht tot betaling.  
   Afmelding geeft geen recht op restitutie. 
 
 

Artikel 16  Sancties 
 

16.1 Indien er voor, tijdens of na een federatief evenement, gebeurtenissen plaatsvinden 
  die niet conform een van de goedgekeurde reglementen van de  Federatie zijn,  
  is het Federatie bestuur gemachtigd hiervoor een (nader te bepalen) sanctie uit te delen. 
 
16.2  Naast de reglementen is een ieder ook gehouden aan de specifieke regels die voor    
   het betreffende evenement gelden. Deze regels worden bekend gemaakt  tijdens de  
  commandantenbespreking. 

 

 

Artikel 17 Protest 
 
17.1  Als een vereniging het niet eens is met de jurering c.q. beoordeling van één van de  
  wedstrijdonderdelen, kan de vereniging hier tegen protest aantekenen. 
  Dit kan schriftelijk bij de secretaris van de Federatie, binnen 6 weken na afloop  
  van het evenement. 
 
17.2  De secretaris van de Federatie bespreekt het protest met de betreffende                     

commissie en het Federatiebestuur. 
 
17.3  De vereniging krijgt binnen 2 maanden na het indienen van het protest, 
   schriftelijk antwoord van de secretaris van de Federatie. 
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Artikel 18 Wijzigingen 
 
Tot wijziging van dit Reglement kan worden besloten door de Algemene  Leden 
Vergadering van de Federatie, bij meerderheid van stemmen. 

 
 
Artikel 19 Onvoorziene gevallen 

 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van  
de Federatie. 

 

 
 
 
 
 


