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INLEIDING. 

Betreft de wijziging van de statuten van 04-10-1979. 

Zie de verder de Caerte.  

Art. 1 NAAM EN ZETEL. 

1.1 Naam vereniging 

De vereniging draagt de naam Sint Catharina en Sint Barbara Gilde en wordt verder in deze 

statuten aangeduid met gilde. 

 

1.2 Plaats van de vestiging 

Het gilde is gevestigd te Mierlo in de gemeente Geldrop-Mierlo. 

Art. 2 DOEL EN MIDDELEN. 

2.1 Doel 

Het gilde stelt zich ten doel om, in traditie verbonden met de Rooms Katholieke Kerk, 

geïnspireerd door de christelijke geest, het gilde in stand te houden, het culturele erfgoed van 

het gilde, de gildegeest en de gildetradities met zorg te bewaren, te ontwikkelen en tot bloei te 

brengen, in woord en daad zorg en respect te tonen voor elkaar en op een eigentijdse wijze 

individueel en collectief een bijdrage te leveren aan de Mierlose gemeenschap. 

 

2.2 Middelen 

Het gilde tracht dit doel te bereiken door: 

a. Het beoefenen van de traditionele activiteiten  zoals het geweer- en/of kruisboogschieten, het 

vendelzwaaien en trommen aangevuld met het bazuinblazen en handboogschieten en met 

ruimte voor eigentijdse activiteiten. 

b. Het houden van vergaderingen, tentoonstellingen, excursies, wedstrijden, studie- en andere 

bijeenkomsten, alsmede het deelnemen aan gildedagen en  het stimuleren van deze 

bijeenkomsten.  

c. De onderlinge band te bevorderen en die met andere gilde/gildebroeders. 

d. Het leggen van contacten en het samenwerken met geestelijke en wereldlijke overheden en 

met de Mierlose gemeenschap. 

 

Art 3 SAMENSTELLING VAN HET GILDE. 

 

Het gilde kent stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. 

Stemgerechtigd zijn alleen de als gildebroeder geïnstalleerde leden. 

 

3.1 Gildebroeders 

 



STATUTEN ST CATHARINA-ST BARBARAGILDE, MIERLO (1474) 

(Overgenomen uit de Caerte 17-10-2008) 

  -2- 

 

 

3.1.1. Eisen waaraan een lid moet voldoen om als gildebroeder te kunnen worden geïnstalleerd: 

Achttien jaar of ouder en van onbesproken gedrag zijn; 

van het mannelijk geslacht zijn; 

binding hebben met Mierlo; 

ten minste een half jaar aspirant-gildebroeder zijn geweest. 

Over de vraag of een aspirant-gildebroeder tot gildebroeder kan worden geïnstalleerd beslist de 

Algemene Vergadering. 

 

3.1.2 Soorten gildebroeders. 

Het gilde kent: 

Gewone gildebroeders; 

gildebroeders met functie; 

gildebroeders met titel; 

eregildebroeders; 

rustende gildebroeders. 

Gewone gildebroeders zijn zij die als zodanig zijn geïnstalleerd. 

Gildebroeders met functie zijn zij die voor een bepaalde functie zijn gekozen (onder andere 

leden van de overheid, kapitein of vaandrig) of daar speciaal voor zijn opgeleid (tamboer, 

vendelier, bazuinblazer). 

Gildebroeders met een titel zijn: Koning en/of keizer en jubilaris. 

Een koning is hij die drie bij het jaarlijkse koningsschieten het laatste stuk van de vogel heeft 

afgeschoten. 

De keizer is hij die drie jaren achtereen de koningsvogel heeft afgeschoten. 

De jubilaris is hij die vijftig jaren achtereen onafgebroken gildebroeder is geweest. 

Een erebroeder is hij die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het gilde en wordt 

benoemd door de Algemene Vergadering. 

Een gildebroeder wordt rustend gildebroeder op zijn verzoek, hetgeen betekent dat hij 

gedurende een afgesproken tijd niet zal deelnemen aan activiteiten van het gilde. De overige 

rechten en plichten blijven gehandhaafd. 

 

3.1.3 Rechten en plichten van gildebroeders 

 

3.1.3.1. Rechten. 

Gildebroeders hebben het recht om: 

vergaderingen bij te wonen; 

aldaar het woord te voeren; 

aldaar te stemmen, eventueel bij volmacht; 

aan alle door het gilde of het gildewezen georganiseerde evenementen en activiteiten  deel t e 

nemen of deze bij te wonen. 
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3.1.3.2. Plichten. 

Van gildebroeders wordt verwacht: 

Zich te houden aan de Caerte, te weten de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de 

procedures, de reglementen en andere gemaakte afspraken (voorschriften); 

de contributie te betalen vóór het in het Huishoudelijk Reglement bepaalde tijdstip; 

door de Algemene Vergadering opgelegde of vrijwillig aangegane geldelijke verplichtingen op 

de vastgestelde tijdstippen te voldoen; 

deel te nemen aan de Algemene Vergadering; 

deel te nemen aan het koningsschieten; 

deel te nemen aan de teerdag. 

 

3.2 Niet stemgerechtigde leden van het gilde kunnen zijn: 

a. Een gildeheer. 

b. Aspirant gildebroeders. 

c. Jeugdleden. 

d. Gildeschutters. 

 

3.2.1 Gildeheer 

Aan het gilde kan een gildeheer verbonden zijn. De gildeheer is algemeen gerespecteerd, heeft 

een band met Mierlo en is met toestemming van alle gildebroeders als zodanig gevraagd. Hij 

heeft geen verplichtingen aan het gilde, heeft het recht om alle vergaderingen en 

gildeactiviteiten bij te wonen en heeft een adviserende stem. 

 

3.2.2 Aspirant gildebroeders. 

Een aspirant gildebroeder is kandidaat gildebroeder en als zodanig door de gildebroeders 

geaccepteerd. Hij voldoet aan de eisen voor gildebroeder (artikel 3.1.1) en heeft te kennen 

gegeven broederschap te overwegen. 

Een aspirant gildebroeder heeft geen verplichtingen aan het gilde. Hij heeft het recht deel te 

nemen aan alle activiteiten van het gilde en wordt geacht zich daarbij als gildebroeder te 

gedragen. Hij wordt begeleid door een gildebroeder. 

 

3.2.3 Jeugdlid. 

Een jeugdlid is een jongen of meisje, jonger dan achttien jaar. 

Jeugdlid wordt een persoon door te kennen te geven geïnteresseerd te zijn en door de 

gildebroeders als zodanig te zijn geaccepteerd. 

Een jeugdlid voldoet zijn financiële verplichtingen aan het gilde, heeft het recht deel te nemen 

aan alle activiteiten van het gilde en van het jeugdlid wordt verwacht zich te bekwamen in een 

gekozen discipline en wordt begeleid door een gildebroeder. 
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3.2.4 Gildeschutter. 

Een gildeschutter is een man of vrouw die voldoet aan de wettelijke vereisten en die bij het gilde 

het gildeschieten beoefent. 

Gildeschutter wordt een persoon door te kennen te geven geïnteresseerd te zijn en als zodanig 

door de Algemene Vergadering geaccepteerd te zijn. 

De gildeschutter draagt bij aan de gemaakte kosten, zoals geregeld in het Huishoudelijk 

Reglement. 

 

3.3 Einde lidmaatschap. 

Het lidmaatschap eindigt door: 

overlijden; 

opzegging door het lid; 

opzegging door de Overheid indien een gildebroeder niet meer voldoet aan de vereisten die 

aan het lidmaatschap zijn verbonden. Dit besluit wordt schriftelijk onder vermelding van de 

redenen aan hem meegedeeld. De betrokkenen heeft het recht van beroep op de Algemene 

Vergadering binnen een maand nadat het besluit hem ter kennis is gebracht. Dit beroep wordt 

behandeld in de Algemene Vergadering. Een rectificatie van dit overheidsbesluit moet gesteund 

worden door drie/vierde van het aantal stemgerechtigde gildebroeders (art 4.5). De betrokkenen 

heeft geen stemrecht in de vergadering waarin over zijn beroep wordt beslist. Hij die op deze 

wijze is opgezegd verliest alle rechten op eigendommen van het gilde en kan nooit meer 

gildebroeder van het gilde worden. 

 

Art 4 DE ALGEMENE VERGADERING. 

 

De Algemene Vergadering is het hoogste gezag in het gilde. 

 

4.1 De Jaarlijkse Algemene Vergadering. 

Bij voorkeur in de maand maart, maar uiterlijk één juli wordt de Jaarlijkse Algemene 

Vergadering gehouden, waarin tenminste het volgende aan de orde dient te komen: 

De notulen van de laatst gehouden Jaarlijkse Algemene Vergadering; 

het verslag over de gebeurtenissen in het afgelopen kalenderjaar; 

rekening en verantwoording over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar; 

rekening en verantwoording over de financiële gang van zaken in het afgelopen jaar; 

verslag door de kascommissie van het onderzoek van alle boeken en bescheiden, die onder 

berusting zijn van de Dekenschatbewaarder.; 

de benoeming van de leden van de kascommissie voor het nieuwe gildejaar 

(=boekjaar=kalenderjaar). De kascommissie bestaat uit ten minste twee gildebroeders. Zij 

worden benoemd voor de tijd van twee jaar, met dien verstande dat jaarlijks een lid aftreedt. Het 

aftredende lid is niet terstond herkiesbaar. De leden van de Overheid zijn niet benoembaar tot 

lid van  de kascommissie; 

de begroting van inkomsten en uitgaven voor het lopend kalenderjaar, alsmede de contributie 
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voor het opvolgende jaar; 

de verkiezing of herverkiezing van de leden van de Overheid. 

 

4.1.2 Extra Algemene Vergadering. 

Op last van de Overheid of van de gildebroeders kan de Algemene Vergadering bijeen worden 

geroepen. 

 

4.2 Wijze van bijeenroepen van de Algemene Vergadering op last van de Overheid. 

De Dekenschrijver roept de vergadering bijeen door middel van een schriftelijke of digitale 

oproep aan allen die gerechtigd zijn deze vergadering bij  te wonen. Tussen de dag van 

verzending en die van de vergadering moeten ten minste zeven dagen liggen . De oproep bevat 

een agenda van de te behandelen onderwerpen en waar nodig een nadere toelichting. Van het 

behandelde in deze vergadering worden notulen opgemaakt. Nadat deze zijn vastgesteld op de 

eerst volgende Algemene Vergadering worden deze door de Regerend Deken en de 

Dekenschrijver ondertekend. 

 

4.3 Wijze van bijeenroepen van de Algemene Vergadering op last van de gildebroeders. 

Op schriftelijk verzoek, en onder opgave van de te behandelen onderwerpen, van tenminste vijf 

gildebroeders is de Overheid verplicht een Extra Algemene Vergadering bijeen te roepen. Deze 

vergadering dient te worden gehouden  binnen zes weken nadat dit verzoek is ontvangen. 

Indien de Overheid niet binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek van de 

gildebroeders een vergadering heeft uitgeschreven, zijn de verzoekers zelf bevoegd de 

gevraagde vergadering te beleggen. De oproeping geschiedt door schriftelijke of digitale 

mededeling aan  allen die gerechtigd zijn deze vergadering bij te wonen, onder vermelding van 

de te behandelen onderwerpen. 

 

4.4 Een Algemene Vergadering is rechtsgeldig als ten minste de helft van de gildebroeders 

aanwezig is of zich bij volmacht heeft uitgesproken. 

Indien het vereiste aantal stemmen niet behaald wordt omdat niet alle gildebroeders aanwezig 

of vertegenwoordigd zijn, dan zal binnen veertien dagen nadien een nieuwe Algemene 

Vergadering moeten wordt uitgeschreven. De vereiste meerderheid heeft dan uitsluitend 

betrekking op de aanwezige gildebroeders. 

 

4.5 Stemgerechtigd zijn alle gildebroeders. Besluiten worden genomen met gewone 

meerderheid van de aanwezige leden, vermeerderd met ingediende volmachten, behalve in de 

volgende gevallen, waarvoor een afwijkende meerderheid van het aantal gildebroeders is 

vereist: 

Het beroep op het opzeggen van lidmaatschap door de Overheid met drie/vierde meerderheid, 

(artikel  8.3) 

Het wijzigen van de Statuten met drie/vierde meerderheid, (artikel 8.3) 

Het opheffen van het Gilde met vijf/zesde meerderheid, (artikel 9.2) met inachtneming van 
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Artikel 4.4 tweede lid. 

 

4.6 Wijze van stemmen. 

Over personen wordt schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd tenzij 

tenminste vijf gildebroeders schriftelijke stemming verlangen. 

Schriftelijke stemmingen worden gehouden met gewaarmerkte en dichtgevouwen stembiljetten. 

Elke gildebroeder heeft één stem. Stemmen bij volmacht is toegestaan. De volmacht dient 

schriftelijk te zijn vastgelegd. Blanco stemmen zijn ongeldig. Staken de stemmen dan zal in een 

volgende vergadering opnieuw een stemming worden gehouden. Wanneer ook in deze 

vergadering de stemmen staken dat beslist de Regerend Deken. 

 

Art 5  DE OVERHEID. 

 

Het gilde wordt bestuurd door de Overheid. 

 

5.1 Het aantal leden bedraagt tenminste drie. 

 

5.2 Verkiezing en benoeming van leden van de Overheid. 

De leden van de Overheid worden gekozen door een besluit van de Algemene Vergadering op 

basis van een voordracht van de Overheid. Drie of meer gildebroeders, niet tot de Overheid 

behorende, kunnen eveneens een voordracht doen. Deze laatste kandidaten behoren 

tenminste drie dagen voor de Algemene Vergadering bij de Overheid te zijn ingediend. Deze 

voordracht dient vergezeld te gaan van een verklaring dat hij bereid is bij verkiezing de functie 

te aanvaarden. De benoeming komt tot stand door een besluit van de Algemene Vergadering. 

De voorzitter genoemd Regerend Deken, wordt in functie gekozen. De Overheid kiest uit haar 

midden een vicevoorzitter, Jonge Deken genoemd, een  secretaris Dekenschrijver genoemd en 

een penningmeester, Dekenschatbewaarder genoemd. Twee functies kunnen in één persoon 

verenigd zijn. 

De Koning, alsmede andere daartoe uitgenodigde adviseurs nemen deel aan de vergaderingen 

van de Overheid. Zij hebben het recht het woord te voeren, maar de gekozen Overheid beslist. 

 

5.3 Voorziening in een vacature. 

In een vacature moet, op initiatief van de Overheid, zo spoedig mogelijk worden voorzien. 

Wanneer door nalatigheid, verschil van mening of enige andere reden de benoeming van een 

lid van de Overheid uitblijft, wordt daarin, overeenkomstig artikel 2299 Burgerlijk Wetboek, 

voorzien door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, op verzoek van iedere belanghebbende of op 

vordering van het Openbaar Ministerie. 
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5.4 Zittingsperiode. 

De leden hebben zitting voor een periode van drie jaar. Zij zijn twee maal herbenoembaar. 

De Overheid stelt aan de hand van de voorgeschreven zittingsduur een rooster van aftreden 

vast. In bijzondere gevallen kan de Overheid de zittingsduur van een lid van de Overheid 

verlengen met ten hoogste één jaar. 

 

5.5 Financiële bepaling. 

De leden van de Overheid genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. De door hen 

gemaakte kosten  worden  vergoed, zoals gespecificeerd in het Huishoudelijk Reglement. 

 

5.6 Einde lidmaatschap van de Overheid. 

Een lid van de Overheid verliest zijn functie: 

door zijn aftreden op grond van artikel 5.4; 

door zijn aftreden op eigen verzoek; 

door een besluit van de Algemene Vergadering. 

 

5.7 Taak van de Overheid. 

De Overheid heeft de zorg: 

Voor de dagelijkse gang van zaken van het gilde; 

zorgt voor de uitvoering van besluiten in de vergaderingen genomen; 

zij komt daartoe regelmatig en zo vaak als nodig bijeen. 

 

Art 6 VERTEGENWOORDIGING.  

 

6.1 Het gilde wordt in rechte vertegenwoordigd door de gekozen Overheid of de Regerend 

Deken en de Dekenschrijver gezamenlijk. 

 

6.2 De Overheid kan aan een lid van de Overheid of een derde volmacht verlenen om het gilde 

binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

 

6.3 De schietmeesters van het gilde zijn wat betreft schuttersaangelegenheden lid van de 

Overheid en vertegenwoordigen het gilde in deze. Beperkingen en plichten worden in het 

Huishoudelijk Reglement geregeld. 

 

6.4 Voor het beschikken over ban.k en andere tegoeden, binnen de grenzen zoals geregeld in 

het Huishoudelijk Reglement, is de handtekening van de Dekenschatbewaarder voldoende. 
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Art 7 LIMITERING BEVOEGDHEID OVERHEID. 

Zie verder de Caerte 

 

Art 8 WIJZIGING VAN DE STATUTEN. 

Zie verder de Caerte 

 

Art 9 ONTBINDING VAN HET GILDE. 

Zie verder de Caerte 

 

Art 10 HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

Zie verder de Caerte 

 

Art 11 DIVERSEN. 

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het hoogste orgaan binnen de 

vereniging: de Algemene Vergadering. 

Zie verder de Caerte 

 

 

 


