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                     Haagsch Handboogschuttersgilde van Sint Sebastiaen 
 
 

 
 

                HUISHOUDELIJK REGLEMENT   
 vastgesteld in de ALV d.d. 16-09-2020 
 
 
Artikel 1 DE  LEDEN 
 
lid 1  Het lidmaatschap van het Gilde wordt aangevraagd bij het bestuur. Het bestuur besluit (cf. statuten artikel 

4.2) of het aspirant-lid voorlopig wordt toegelaten.  
In afwijking van de statuten artikel 4.1 wordt de toelatingsleeftijd vastgesteld op het jaar waarin het aspirant-
lid 10 jaar wordt. 

  Voorts gelden de volgende bepalingen : 
  a) belangstellenden voor het handboogschieten kunnen zich inschrijven voor een beginnerscursus bij 

het bestuur; 
  b) na afloop van de beginnerscursus dient men te beslissen of men bij het Gilde wil doorgaan. Gaat 

men verder dan begint op dat moment een ballotageperiode van 3 maanden en gaat men de normale 
contributie betalen. Gedurende de ballotageperiode dient het aspirant-lid minimaal 1 maal per week 
op de vereniging te komen; 

  c) aspirant-leden mogen dan pas zelfstandig gaan schieten als de trainer daar toestemming voor heeft 
gegeven; 

  d) aspirant-leden mogen in het vervolg meeschieten met feestverschietingen en clubverschietingen 
behalve met het Koningschieten; 

  e) ballotage kan eerst pas plaatsvinden als minstens 6 trainingen zijn gevolgd; 
  f) zo vaak als wenselijk is wordt op voordracht van het bestuur geballoteerd. 
  Gedurende de ballotageperiode kunnen mogelijke bezwaren tegen het aspirant-lid door de leden bij het 

bestuur worden kenbaar gemaakt. In geval van bezwaar kan het bestuur besluiten dat : 
  - een onderzoek wordt ingesteld; 
  - de ballotageperiode wordt verlengd; 
  - het aspirant-lid niet wordt toegelaten. 
  Wanneer van geen bezwaar is gebleken, verschijnt het aspirant-lid na afloop van de ballotageperiode voor de 

ballotagecommissie (bestaande uit de voorzitter, de secretaris, de baancommissaris, de materiaalcommissaris 
en één instructeur), die het aspirant-lid officieel installeert.  

 
lid 2  Minimale eisen ter verkrijging van het lidmaatschap zijn : 
  a) een aspirant-lid mag geen financiële schuld e.d. hebben bij een andere sportvereniging, zulks ter 

beoordeling van het bestuur; 
  b) hem/haar mag gedurende de laatste twee jaar niet de toegang tot een soortgelijke vereniging zijn 

geweigerd. 
 
lid 3  Minderjarigen hebben voor het lidmaatschap de handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig. 
 
lid 4  Verplichtingen van leden (cf. statuten artikel 5) zijn : 
  a) de statuten, het huishoudelijk reglement en alle daarin te maken wijzigingen na te leven en te helpen 

handhaven; 
  b) het voldoen aan alles, waartoe zij volgens de statuten en reglementen en door de vereniging te 

nemen besluiten verplicht zijn; 
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  c) leden dienen bereid te zijn om bepaalde, door het bestuur aangegeven taken als bardienst, 
schoonmaakwerkzaamheden e.d. te verrichten; 

  d) het betalen van contributie tot het moment dat men, ingevolge schriftelijke opzegging, de vereniging 
verlaat. 

 
lid 5  Leden hebben de volgende rechten: 
  a) stemrecht over personen en zaken, met uitzondering van jeugdleden; 
  b) benoembaarheid voor alle functies in de vereniging, m.u.v. jeugdleden; 
  c) deelneming aan alle Algemene ledenvergaderingen; 
  d) bijwonen van evenementen; 
  e) het doen van voorstellen; 
  f) het voeren van het woord en het vragen van verantwoording aan het bestuur. 
 
lid 6.1  Het lidmaatschap van de vereniging eindigt : 
  a) onder de statutaire bepaling van artikel 7; 
  b) door het niet nakomen van de verplichtingen, genoemd in artikel 1 lid 4 van dit huishoudelijk 

reglement. 
 
lid 6.2  Opzegging door het bestuur geschiedt op voordracht van het bestuur, dan wel op voordracht van minimaal 

tien leden. 
 
lid 7  Ereleden worden benoemd op voordracht van het bestuur of van tenminste vijf leden. Hun verkiezing 

geschiedt met een meerderheid van twee-derde van het aantal rechtsgeldig uit te brengen stemmen in de 
Algemene ledenvergadering. 

  Ereleden hebben de rechten opgesomd in lid 5 en betalen voorts geen contributie. 
 
 
Artikel 2 HET BESTUUR 
 
lid 1  a) De leiding van de vereniging berust bij het bestuur; dit behartigt de belangen van de vereniging en 

de leden binnen de kring van zijn bevoegdheden; 
  b) Het bestuur is voor al zijn daden en nalatigheden verantwoording schuldig aan de Algemene 

ledenvergadering en geeft aldaar (desgewenst) volledig openheid van zaken. 
 
lid 2  De voorzitter is de officiële woordvoerder van de vereniging; hij leidt de vergaderingen en bijeenkomsten en 

vertegenwoordigt de vereniging wanneer daartoe aanleiding bestaat. 
  Bij het leiden van de vergaderingen stelt hij de agenda vast, behoudens het recht van de Algemene 

ledenvergadering hierin wijzigingen aan te brengen. Hij heeft de bevoegdheid de beraadslagingen te beëindi-
gen, indien hij meent dat de ledenvergadering voldoende is ingelicht, doch hij hervat de beraadslagingen, 
indien éénderde van de in de vergadering aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt. 

 
lid 3  De secretaris is belast met : 
  - het voeren van de correspondentie; 
  - het schrijven van de notulen van de vergaderingen; 
  - het bijhouden van de ledenlijsten; 
  - de aankondiging van alles wat namens het bestuur ter kennis van de leden moet worden gebracht; 
  - het informeren van de Nederlandse Handboogbond en het rayon 2; 
  - het jaarverslag. 
 
lid 4  De penningmeester is belast met : 
  - het beheer van de geldmiddelen (uitgaven die € 1.000,-  te boven gaan moeten worden besproken in 

het bestuur met uitzondering van vaste lasten als huur, pacht, kantine-uitgaven enz.); 
  - het voeren van een boekhouding; 
  - het innen van de contributies en de bijdragen; 
  - de afdracht van gelden aan de N.H.B. 
  - het opmaken van een financieel verslag t.b.v. de jaarvergadering; 
  - het geven van inzicht in de financiën aan de kascommissie. 
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lid 5  De baancommissaris heeft de volgende taken : 
  - het toezicht op de naleving van het baanreglement (m.n. de veiligheidsvoorschriften); 
  - de verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van de door de vereniging gehuurde terrein; 
  - het beheer over het wedstrijdcommissariaat; 
  - dient aanwezig te zijn op elke officiële verschieting; dan wel voor vervanging zorg te dragen. 
 
lid 6  De materiaalcommissaris is belast met : 
  - het beheer van het materiaalbudget; 
  - de aanschaf en het onderhoud van het schietmateriaal; 
  - de uitgifte van oefenbogen met toebehoren en blazoenen; 
  - voorts dient hij aanwezig te zijn op elke officiële verschieting; dan wel voor vervanging zorg te 

dragen. 
 
lid 7  a) Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en  

penningmeester. Het deelt zijn besluiten op de eerstvolgende bestuursvergadering mee; 
  b) Het dagelijks bestuur behandelt zaken die geen uitstel gedogen, zaken die aan haar worden 

overgedragen en alle zaken waarin dit reglement niet voorziet; 
  c) Bij officiële verschietingen dient één van de leden van het dagelijks bestuur aanwezig te zijn. 
 
lid 8  Alle bestuursleden zijn steeds verantwoording schuldig aan de voorzitter en aan de Algemene 

ledenvergadering. 
 
 
Artikel 3 DE ALGEMENE LEDENVERGADERING   
 
lid 1  Niet of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes zijn ongeldig en worden en in mindering gebracht op het totaal 

aantal ingeleverde stembiljetten. 
 
lid 2  Indien een voorstel van ingrijpende aard is en niet vatbaar voor een directe beslissing, kan de voorzitter uit de 

leden een commissie benoemen, die het voorstel onderzoekt en vervolgens haar oordeel kenbaar maakt aan 
het bestuur. 

 
lid 3  Een lid dat de orde verstoort, kan, na waarschuwing door de voorzitter, opgedragen worden de vergadering te 

verlaten. 
 
lid 4  Tijdens de Algemene ledenvergadering is het gebruik van alcoholhoudende drank niet toegestaan. 
 
lid 5  Tijdens een Algemene ledenvergadering zijn de schietbanen gesloten. 
 
 
Artikel 4 DE CONTRIBUTIE 
 
lid 1  De contributie dient bij vooruitbetaling per kwartaal te worden voldaan. 
  De contributie bestaat uit : 
  - een inschrijfgeld van € 12,50  direct voldoen na de ballotage; 
  - een jaarlijks door de Algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag. Dit bedrag wordt bij het 

tweede en voorts opnieuw bij het derde gezinslid gekort met een bepaald percentage, dat eveneens in 
de Algemene ledenvergadering wordt vastgesteld (onder gezinslid wordt verstaan : de partners 
danwel inwonende kinderen. Deze laatste tot de leeftijd van 18 jaar); 

  - de N.H.B.-contributie dient in december van het voorgaande jaar te worden voldaan. 
 
lid 2  Vrijgesteld van contributie zijn ereleden en de keizer. 
 
lid 3  Op de Algemene ledenvergadering zal jaarlijks de minimumbijdrage van de begunstigers worden vastgesteld. 

Donateurs mogen de vereniging 4 keer per jaar bezoeken en zijn voorts welkom op uitnodiging van het 
bestuur. 
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lid 4  Indien een lid drie maanden na het verstrijken van de betalingstermijn zijn contributie nog niet heeft voldaan, 
volgt een aanmaning; de hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van het betrokken lid. Wanneer hierna 
binnen één maand niet betaald is, kan schorsing voor een door het bestuur vast te stellen termijn of opzegging 
ingevolge statuten artikel 6 lid 1, volgen. 

 
lid 5   In aanvulling op de statuten artikel 7 “Einde lidmaatschap”, dient opzegging schriftelijk - dan wel per e-mail -  

aan  de secretaris te worden gedaan met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken zodanig dat 
het lidmaatschap eindigt aan het slot van de maand die volgt op de opzegging. De jaarlijkse NHB - bijdrage 
dient ten allen tijde te  worden voldaan. 

 
 
Artikel 5 COMMISSIES 
 
lid 1  Op de Algemene ledenvergadering wordt jaarlijks een kascommissie door de leden gekozen. Deze commissie 

bestaat uit drie leden die niet tot het bestuur mogen behoren, noch de penningmeester mogen assisteren. De 
taak van deze commissie bestaat uit het controleren van de inkomsten en uitgaven en het afleggen van 
verantwoording op de jaarvergadering. Van de aftredende leden zijn er twee terstond herkiesbaar. 

 
lid 2  Per evenement kan een evenementencommissie worden aangesteld door het bestuur. 
 
 
Artikel 6   TRAINING EN WEDSTRIJDEN 
 
lid 1  Op de baan kan in beginsel elke dag geoefend worden, onder inachtneming van het baanreglement. Voor 

toegang tot de accommodatie kan een lid tegen een bepaald bedrag een sleutel van het toegangshek en van de 
buitendeur van de kantine huren van het bestuur. Deze sleutels mogen niet worden uitgeleend of 
gedupliceerd. Bij beëindiging van het lidmaatschap of zoveel eerder als hiertoe o.g.v. misbruik aanleiding 
bestaat, dienen deze sleutels bij het bestuur ingeleverd worden. Jeugdleden kunnen geen sleutel huren. 

 
lid 2  Het handhaven van orde bij schietwedstrijden geschiedt op basis van een schietreglement van de N.H.B. 
 
lid 3  Het Koningschieten wordt elk jaar gehouden op Hemelvaartsdag. Wanneer dit onmogelijk is, bepaalt het  

bestuur een andere datum. Voor deze wedstrijd gelden de volgende bepalingen: 
a) Alleen leden van Sint Sebastiaen mogen deelnemen; 
b) Jeugdleden hebben de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt op het moment dat de wedstrijd 

geschoten wordt;   
c) Alle leden worden in onderstaand reglement schutters genoemd; 
d) Een uur voor aanvang van de wedstrijd wordt de baan gesloten; 
e) De wedstrijd gaat over 2 maal 16 pijlen volgens het 1-pijls systeem op 25 meter.  
 Zie de NHB indoor-25 meter regels met betrekking tot het gebruik van het blazoen.  

Na de eerste 16 pijlen is er een pauze. 
De eerste serie van 16 pijlen wordt voorafgegaan door 3 proefpijlen. De tweede serie van 16 pijlen 
wordt voorafgegaan door één proefpijl; 

f) De baanindeling van de eerste 16 pijlen geschiedt door loting; De baanindeling van de tweede 
serie van16 pijlen geschiedt op volgorde van het aantal punten per categorie, zodat de directe 
concurrenten voor de titels naast elkaar staan.  

g)  Er wordt geschoten in de volgende categorieën: 
- Recurve 
- Compound 
- Barebow 
- Traditioneel 
Voor de definities van de categorieën Recurve, Compound en Barebow, worden de reglementen van 
de NHB aangehouden. Dit geldt eveneens voor het te gebruiken schietmateriaal. 
Voor de categorie Traditioneel hanteren we de definitie van zoals die nu is opgesteld door de 
NVVTH. Deze definitie heeft de NVVTH aangeboden aan de NHB. Als de NHB in de toekomst een 
definitie voor Traditioneel vaststelt, zal die definitie aangehouden worden.  

h)  Iedere schutter kan meedoen in één categorie. 
i) Jeugdleden moeten aangeven of ze in hun categorie bij de volwassenen of bij de jeugd mee willen 
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doen. 
j) Voor compoundschutters geldt de inner-ten.  
k) Minimaal aantal deelnemers per categorie is 5 volwassenen en 3 jeugd. Bij minder deelnemers  

worden evenredig minder prijzen toegekend.  
l) Er is een klassement per categorie voor volwassenen, inclusief de jeugdleden die aangegeven 

hebben om met de volwassenen mee te schieten, met onderstaande titels in rangvolgorde: 
- De Keizer :  de winnaar (lees Koning) van drie Koningsverschietingen in de afgelopen  

   5 jaar (zie punt m). 
- De Koning :  de schutter met het hoogste puntenaantal. 
- De 1e Ridder : nr. 2 van de ranglijst. 
- De 2e Ridder :  nr. 3 van de ranglijst. 
- De Rozenridder : de schutter met het hoogste aantal rozen. 
Er is een klassement per categorie voor de jeugd met onderstaande titels in rangvolgorde:   
- De Prins :  de jeugdschutter met het hoogste puntenaantal. 
- De Rozenprins : de jeugdschutter met het hoogste aantal rozen. 

m) De Keizer :  de winnaar (lees Koning) van drie van de afgelopen vijf 
 Koningsverschietingen in dezelfde categorie.   
Wordt iemand, als er een Keizer is, voor de derde maal Koning, in 
dezelfde categorie, in de afgelopen vijf Koningsverschietingen, dan 
dient/dienen de Koning(en), de Keizer binnen één maand uit te dagen met 
als inzet de Keizerstitel. Deze wedstrijd dient op een zondag verschoten te 
worden, opdat zoveel mogelijk leden hiervan getuige kunnen zijn. Bij 
deze wedstrijd behoren minstens vijf leden en één vertegenwoordiger van 
het bestuur aanwezig te zijn. Als de Koning verliest blijft hij Koning; hij 
kan, wanneer hij het daaropvolgende jaar weer Koning is geworden, 
opnieuw de Keizer uitdagen. Omdat er vier categorieën zijn is het 
mogelijk dat een keizerverschieting wordt geschoten tussen de Keizer en 
(maximaal) vier Koningen. 
Het schiettechnische deel van het reglement Koningschieten blijft van 
toepassing op deze wedstrijd (o.a. inner-ten voor compound). 

n) Bovengenoemde titels kunnen alleen worden gehaald wanneer men op reglementaire wijze alle 
32 pijlen verschoten heeft. 

o) Aan een schutter wordt slechts één prijs uitgereikt. In geval van samenloop van prijzen wordt 
de hoogste titel volgens bovenstaande rangorde toegekend. 

p) In geval van ex aequo vindt er als volgt een shoot-off plaats tussen deze schutters: 
- De schutters schieten allen één pijl. De schutter(s) met het hoogst aantal punten wint. De 

schutter(s) met het laagst aantal punten verliest. 
- Indien schutters nog steeds een gelijk aantal punten hebben, schieten deze schutters wederom 

één pijl. Ook hier geldt: De schutter(s) met het hoogst aantal punten wint. De schutter(s) met het 
laagst aantal punten verliest. 

- Indien schutters nog steeds een gelijk aantal punten hebben, schieten de (resterende) schutters 
allen nog één laatste pijl. De rangorde wordt nu bepaald door de schutter die het dichtst bij het 
midden van het blazoen zit (close-to-center). 

q) In geval van eventuele geschillen, na het oordeel van de wedstrijdleider,  beslist het aanwezige  
bestuur met meerderheid van stemmen. De uitspraak van het bestuur is bindend. Indien een 
bestuurslid betrokken is bij het geschil, mag deze niet betrokken zijn het bepalen van de oplossing 
van dit geschil. 

 
lid 4  Wanneer een lid zijn wedstrijdverplichtingen niet nakomt, kan door het bestuur een passende straf worden 

opgelegd. 
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Artikel 7 STRAFFEN 
 
lid 1  Als straf kan door het bestuur worden gehanteerd : 
  a) de berisping; 
  b) de schorsing (maximaal 3 maanden); deze houdt tevens in dat men voorlopig niet meer op het 

verenigingsterrein mag verschijnen en tevens dat men voorlopig de sleutels bij het bestuur moet 
inleveren; 

  c) de ontzetting of het royement; 
  d) het verrichten van door het bestuur te bepalen opdrachten (bij niet nakoming hiervan kan door het 

bestuur alsnog straf b of c worden opgelegd). 
 
lid 2  Door het bestuur opgelegde straffen worden gepubliceerd.  
 
lid 3  Van een door het bestuur opgelegde ontzetting kan de betrokkene, nadat hij de schriftelijke kennisgeving 

ontvangen heeft, binnen 4 weken bij de Algemene ledenvergadering in beroep gaan. Het bestuur dient hiertoe 
(cf. statuten artikel 16) een Algemene ledenvergadering bijeen te roepen, waarin betrokkene, alleen voor de 
behandeling van dit punt dient te verschijnen. Verwerping van het beroep betekent bekrachtiging van deze 
door het bestuur aangezegde ontzetting. 

 
lid 4  Een schorsing heeft tot gevolg dat men tijdens deze periode geen functie binnen de vereniging kan 

uitoefenen. 
 
 
Artikel 8 SLOTBEPALINGEN 
 
lid 1  Het bestuur van de vereniging benadrukt dat het uitoefenen van de handboogsport en het gebruik van alle 

geboden clubfaciliteiten geheel voor eigen rekening en risico van de schutter is. 
 
lid 2  Teneinde inhoud te geven aan statuten artikel 5, wordt aan ieder te balloteren lid een exemplaar van de 

statuten, dit Huishoudelijk reglement en het baanreglement overhandigd. 
 
lid 3  Wijzigingen c.q. aanvullingen op dit Huishoudelijk reglement kunnen in een Algemene ledenvergadering 

worden vastgesteld, mits de meerderheid der aanwezige stemgerechtigde leden met deze voorstellen instemt. 
 
 
Namens het vereniging, het bestuur van het Haagsch Handboogschuttersgilde van Sint Sebastiaen, ter bekrachtiging van 
hetgeen werd besproken in de Algemene ledenvergadering op 16 september 2020 en in volgende Algemene 
ledenvergaderingen. 
 


