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KAART van de ALOUDE GILDE VAN DE EDELE HANDBOOG  

of 

 DE KONINKLIJKE ALOUDE SINT-SEBASTIAANSGILDE VAN HERENTALS 

 

I. Benaming en doel. 

 

Art. 1 :  De naam " Aloude Sint-Sebastiaansgilde van Herentals die in 1966 aan de 

Vroegere schuttersgilde, " SintSebastiaansgilde van Herentals " werd gegeven, werd 

vanaf 10 februari 1993: Koninklijke Aloude Sint-Sebastiaans-gilde van Herentals. 

Hierna genoemd als " Gilde ". De Gilde is een vaderlandslievende beweging met een 

kristelijke grondslag. Zij beoogt het in stand houden van de Gilde van de Edele 

Handboog, opgericht te Herentals vóór 1404. De Gilde heeft tot doel: 

 het beoefenen van het wip- en doelschieten met de handboog en ook het 

beoefenen van streekgebonden volksdansen; 

 het bewaren van oude tradities, gewoonten en gebruiken, zoals deze in de 

archieven vermeld staan of bij overlevering in het gildeleven bekend zijn; 

 het onderhouden van de vriendschap onder de leden die elkaar " zuster " en " 

broer " moeten noemen. 

 

Art. 2 : De leden van de Koninklijke Aloude Sint-Sebastiaansgilde van Herentals 

aanvaarden de voorschriften van de eigen gildekaart. 

Over elke aanpassing, interpretatie of betwisting van deze Kaart zal de Raad 

beslissen. 

 

Art. 3 : Ten alle tijden kunnen, op voorstel van de Raad, wijzigingen en aanpassingen 

aan deze Kaart worden gebracht. 

Hiervoor zijn, in algemene vergadering, de twee derden van de geldig uitgebrachte 

stemmen vereist. 

 

Art. 4 : De Gilde vergadert vier maal per jaar. 

De leden worden hiertoe door de Raad schriftelijk, met vermelding van de dagorde, 

uitgenodigd. 

De leden kunnen ook uitzonderlijk in algemene vergadering worden opgeroepen en dit bij 

beslissing van de meerderheid van de Raadsleden of op schriftelijk verzoek van de meer-

derheid der leden. 

II. Lidmaatschap. 

 

Art. 5 : Om te kunnen lid worden van de Gilde moet men, man of vrouw, ten minste 18 

jaar zijn. 

 

Art. 6 :  Een aspirant-lid kan op schriftelijke aanvraag en na advies van de Raad, op een 

Algemene Vergadering aanvaard worden, nadat hij/zij de meerderheid van de witte 

bonen bij boning heeft behaald.  

Echtgenoten worden tegelijkertijd en samen geboond 

 

Art. 7 : Bij aanvaarding zal het nieuwe lid de volledige lidmaatschapsbijdrage betalen. 

Een gezin met kinderen betaalt slechts voor twee personen.  Na de aanvaarding bij 

boning verplicht het nieuwe lid er zich toe tot het dragen van de gildekledij; en dit bij 

elke gelegenheid die door de Raad wordt bepaald. 

Elk gildelid schaft op eigen kosten zijn/haar gildekledij aan. 

 

Art. 8 : Ieder, bij boning aanvaard lid, is gehouden - nadat hij/ zij tenminste één 

patroonsfeest heeft meegemaakt- op de dag van de viering van Sint-Sebastiaan ( 20 

januari ), de Eed van Trouw aan de Hoofdman en aan de Gilde af te leggen. 

Dit gebeurt blootshoofds, met de linkerhand op de boog, de rechterhand aan de vlag en 

dit ten overstaan van de Raad en de leden. Hij/zij zegt klaar en duidelijk de volgende 

tekst na die de Hoofdman voorzegt: 

 “HIER BELOOF IK OP MIJN EER, DE GILDE TROUW TE ZIJN, DE 

ARTIKELEN VAN DE KAART STIPT TE ONDERHOUDEN, DE AMBTELIJKE 

BEVELEN VAN DE HOOFDMAN EN DE LEDEN VAN DE RAAD TE 

AANVAARDEN; EN OVERAL DE BELANGEN VAN DE GILDE TE 

BEHARTIGEN. 

HIERIN HELPE MIJ ONZE SCHUTSPATROON: SINT-SEBASTIAAN." 
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Nadien ontvangt de beëdigde gildebroer de sluier en de gildezuster de halsdoek uit 

handen van de Gildemoeder. 

III. Bestuursraad. 

 

Art. 9 : De Raad van de Gilde bestaat uit: de Hoofdman, de Kapitein, de Koning, de twee  

Dekens, de Prins, de Penningmeester, de Griffier en de Oudermannen. 

De Raad is gelast met de bestuurszaken , beschikt over de geldmiddelen en vergadert bij 

voorkeur eens per maand. 

Een beëdigde Gildezuster kan de functie van Deken, Penning meester, Griffier of Prinses 

uitoefenen. 

 

Art. 10: De leden van de Raad hebben recht van inzage van de ingekomen stukken. De 

Raad beslist over de aangelegenheden van huishoudelijke orde en is gemachtigd de leden 

die de naam en de eer van de Gilde ernstig benadelen, tijdelijk te schorsen. 

IV. Het stemmen. 

 

Art. 11 : Om tot geldige stemming te kunnen overgaan moet twee derde van de beëdigde 

leden aanwezig zijn. 

 

Art. 12 : De stemmingen, behalve over personen, geschieden bij opheffen van de hand. 

Bij staking van stemmen is de stem van de Hoofdman beslissend. 

Bij verkiezing van personen moeten deze, van de aanwezige beëdigde leden op een 

algemene vergadering, de twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen behalen. 

Indien na drie stembeurten de vereiste 2/3de niet wordt bereikt dan volstaat de volstrekte 

helft plus één. Indien het vereiste kworum niet wordt bereikt, dan wordt in een volgende 

stemronde gekozen tussen de twee kandidaten die bij de vorige stemronde het hoogst 

aantal stemmen behaalden. In dat geval volstaat de gewone meerderheid. 

 

Art. 13 : Bij stemming in de Raad hebben alle leden van de Raad, behalve de Oudermannen, 

de Gildemoeder en de toegevoegde Raadsleden, stemrecht. 

 

Art. 14 : Wanneer 1/3de van de aanwezige leden een blanco of een ongeldige stem heeft  

uitgebracht dan wordt de stemming nietig verklaard. 

 

Art. 15 : De Hoofdman, de Kapitein, de Aankomende Deken, de Penningmeester en de 

Griffier worden tijdens een algemene vergadering verkozen; ze zijn echter met een 

aanvaardbare reden gemachtigd, tijdens een algemene vergadering hun ambt te 

beëindigen. 

Zij kunnen ook, op voorstel van de Raad, door de Algemene Vergadering van hun ambt 

ontheven worden. 

V. Functies in de Gilde. 

A.  De Hoofdman 

 

Art. 16 : Om tot Hoofdman van de Gilde te kunnen worden gekozen, moet men de leeftijd 

van 35 jaar bereikt hebben en minstens vijf jaar beëdigd lid zijn. 

 

Art. 17 :  De Hoofdman wordt voor onbepaalde tijd verkozen. 

 

Art. 18 : De Hoofdman roep de leden op voor de vergaderingen; hij is belast met het  

bewaren van het gildepatrimonium. 

Alle gildevoorwerpen worden van rechtswege te zijne huize bewaard; tenzij de 2/3de der 

stemmen op een algemene vergadering, een andere bewaarplaats zou aanduiden. In het 

eerste geval mag de Hoofdman de gildevoorwerpen zoals: het zilver, de registers, de 

vlag, de bogen, mits goedkeuring van de Raad, aan een vertrouwbaar gildelid in be-

waring geven. 

De Hoofdman is ook gelast met de handhaving van de tucht en orde, en het in ere houden 

van de gebruiken en geplogenheden. 

B. De Kapitein: 

 

Art. 19 : Om tot Kapitein van de Gilde te kunnen worden verkozen moet men de leeftijd van 

35 jaar bereikt hebben en minstens vijf jaar beëdigd lid zijn. 
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Art. 20 : De kandidaat-Kapitein wordt door de Raad ter aanvaarding aan de Algemene 

Vergadering voorgesteld en indien hij wordt aanvaard dan bekrachtigt de Raad zijn 

functie. 

 

Art. 21 : De Kapitein vervangt de Hoofdman bij diens afwezigheid; hij neemt tijdelijk de 

functie van Hoofdman op zich wanneer de Hoofdman, door een of andere reden zijn 

ambt niet kan uitoefenen. 

 

C. De Koning/Koningin. 

 

Art. 22:  Ieder beëdigd gildelid mag deel nemen aan het koningschieten; schutters zijn  

verplicht mee te schieten tenzij medische redenen of redenen aanvaard door de raad, zij 

die deelnemen moeten minimum 3 ronden mee schieten. Zij die een schietbeurt overslaan 

mogen niet verder deelnemen.  

 

Art. 23:  De gildebroer/-zuster die tijdens de koningsschieting de gaai afschiet en het  

koningschap aanvaardt, wordt voor de daarop volgende drie jaar de koning(in) van de 

gilde. Indien hij/zij driemaal achtereenvolgens koning(in) schiet, wordt hij/zij keizer(in) 

van de gilde en stemgerechtigd bestuurslid voor het leven; hij/zij blijft dan vrij van de 

lidmaatschapsbijdrage.  

Hij/zij die zich koning(in) schiet en het koningschap niet aanvaardt, betaalt een boete 

(het bedrag wordt vóór de koningsschieting bepaald door de Raad) en hij/zij mag dan 

niet meer verder schieten. 

Elke deelnemende schutter is verplicht een bijdrage te storten in de beurs die zal 

opgehangen worden aan de staande wip (dit bedrag wordt bepaald door de raad).  

 

Art. 23b:  De koning(in) zorgt zelf voor de aanschaf van de nieuwe, zilveren koningsbreuk.  

De breuk wordt betaald door de gilde. De opbrengst van de beurs dient mede om het 

zilver te bekostigen; 

  

Art. 23 c:  De echtgenoot/partner van de koning(in) wordt geen koning(in) genoemd maar  

“partner”.  

 

Art. 24:  De koning(in) draagt de breuk (het koningszilver) bij alle plechtigheden. Bij  

afwezigheid mag de vorige koning(in) of een verdienstelijk schutter, aangeduid door de 

koning(in) of, bij diens ontstentenis de hoofdman, het koningszilver dragen.  

 

Art. 25:  De koning(in) staat aan het hoofd van de schutters en behartigt alle belangen van  

hen. Hij/zij organiseert alle schuttersactiviteiten bv: de schietoefeningen op het begijnhof 

en in BLOSO, wedstrijden, het schietspel in april en het driejaarlijks koningschieten, 

maandelijkse vergaderingen in de gildekamer en vergaderingen van de verbroedering, 

selecteren van het zestal voor de HGK, enz.  

Hij/zij kan zich door een verdienstelijk schutter laten bijstaan.  

Art. 26:  Zo de koning(in) voor 't einde van zijn mandaat om geldige redenen aftreedt dan  

zal de vorige koning(in) (of bij ontstentenis een verdienstelijk schutter, door de Raad 

aangeduid) weer in dienst treden en het mandaat volbrengen. Indien de vorige koning(in) 

het koningschap niet aanvaardt kan er opnieuw voor een koning(in) geschoten worden.  

Art. 26b:  De gilderaad houdt toezicht over het correct uitvoeren van de functie van de  

koning(in) en kan eventueel maatregelen treffen (sancties of zelfs uitsluiting van het 

koningschap). Dit kan in de raadsvergadering met de helft plus één van de stemmen en 

mits minimum ¾ van de stemgerechtigde raadsleden aanwezig is. 
 

D. De Eerste en de Tweede Deken. 

 
 Art. 27 In de Algemene Vergadering, tijdens het Patroonsfeest, tenzij de Raad het anders 

beslist, wordt de Aankomende Deken of Tweede Deken verkozen uit de kandidaten. 

Bij gebrek aan een kandidaat of kandidaten kan: 

a. de Aftredende Deken, indien hij dit wenst, tot Aankomende Deken verkozen worden 

bij handopsteken. 

b. indien de Aftredende Deken geen kandidaat wenst te zijn, wordt door stemming de 

Aankomende Deken verkozen uit de actieve leden. 

 

Art. 28 Na verkiezing van de Aankomende Deken wordt de gewezen Aankomende Deken dan  

de Dienende Deken ook genoemd de Eerste Deken of Overdeken of Oude Deken. 

 

Art. 29 : De Dienende Deken is gelast met het nazicht van de rekeningen en de boekhouding; 
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Hij blijft medeverantwoordelijk, samen met de Penningmeester, voor de geldelijke 

verrichtingen. 

 

Art. 30 : Indien één der Dekens koning schiet, behoudt hij zijn mandaat als Deken en wordt er 

tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering een nieuwe Deken gekozen die dan het 

mandaat,als Deken,van de Koning-Deken zal voltooien. 

E. De Gildeprins. 

 

Art. 31 : De beste schutter van het jaarlijks schiettornooi dat binnen de Gilde gehouden wordt, 

wordt Prins van de Gilde. 

 

Art. 32 : De Gildeprins draagt het zilver van de Prins bij alle plechtigheden. Hij vervangt de 

Koning bij diens afwezigheid. 

 

Art. 33 : Wanneer de Prins zich Koning schiet dan wordt hij Koning Prins. 

F. De Penningmeester. 

 

Art. 34 : De Penningmeester wordt door de Raad voorgesteld aan de Algemene Vergadering en 

indien hij door stemming wordt aanvaard, bekrachtigt de Raad zijn functie. 

 

Art. 35 : De Penningmeester is gelast met de boekhouding van de geldelijke verrichtingen, het 

bewaren van de gelden en het inschrijven van ontvangsten en uitgaven. 

Hem wordt verder opgedragen de boeten te innen, de bijdragen te ontvangen en de 

uitgaven, mits schriftelijke machtiging door de Hoofdman of één der stemgerechtigde 

raadsleden ondertekend, uit te voeren. 

 

Art. 36 Op het Patroonsfeest wordt de afrekening van het voorbije jaar door de 

Penningmeester voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Voorafgaandelijk worden de 

rekeningsstukken door de Eerste Deken nagezien en voor juistheid ondertekend. 

Na aanvaarding van het kasverslag door de leden wordt het kasboek voor goedkeuring 

door de hoofdman ondertekend; waardoor aan de Penningmeester ontlasting wordt 

verleend voor zijn geldelijk beheer van het verlopen jaar. 

G. De Griffier. 

 

Art. 37 : De Griffier wordt door de Raad voorgesteld aan de Algemene Vergadering en indien 

Hij door stemming wordt aanvaard, bekrachtigt de Raad zijn functie. 

 

Art. 38 : Hij is gelast met het opstellen van het verslag van de Algemene Vergadering en van de 

Raadszittingen, het verrichten van het gewone schrijfwerk zoals: de gewone 

briefwisseling, de mededelingen, het verzenden van de omzendbrieven, enz. 

 

Art. 39 : De Griffier is gemachtigd, mits toelating van de Hoofdman, tot het bewaren van het 

archief. 

Het is hem verboden inzage te geven van vertrouwelijke documenten, deze uit te lenen of 

daarvan afschriften te laten nemen; behoudens schriftelijke toelating van de Hoofdman. 

Alle verslagen en schrifturen zullen, na aanvaarding door de Raad, voor  

"goedgekeurd" worden ondertekend door de Hoofdman. 

H. De Ouderman. 

  

Art. 40 : De kandidaat moet minstens 50 jaar zijn, op een bijzondere staat van verdiensten 

kunnen bogen en ten minste tien jaar lid zijn van de Koninklijke Aloude Sint-

Sebastiaansgilde van Herentals. 

 

Art. 41 : De Raad stelt de Ouderman voor. Nadat door de Algemene Vergadering de benoeming  

wordt aanvaard, wordt deze bekrachtigd door de Raad. 

 

Art. 42 : De Ouderman wordt voor het leven gekozen. Hij heeft geen stemrecht in de Raad. 

 

Art. 43 : De Ouderman heeft als taak aanwezig te zijn bij de Raadsvergaderingen. 

 

Art. 44 : Bij eender welke Algemene Vergadering kan een vacatuur voor Ouderman worden 

aangevuld of een Ouderman aan de Raad worden toegevoegd. 

I. De Vaandrig. 
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Art. 45 : De functie van Vaandrig of Alferis is een erepost welke door de Raad voor onbepaalde 

tijd aan een verdienstelijk en geschikt gildelid wordt toevertrouwd. 

De vaandrig is gehouden het vaandel in alle optochten en feestelijkheden te dragen. Hij 

zal er de nodige zorgen aan besteden en kan, bij in gebreke blijven, voor gebeurlijke 

beschadiging verantwoordelijk worden gesteld. Zonder toelating van de Hoofdman mag 

hij het vaandel aan niemand overlaten. Hij is gemachtigd, behoudens andersbindend 

bevel van de Hoofdman, de vlag en bijhorigheden bij hem thuis te bewaren. 

J. De Gildemoeder. 

 

Art. 46 : Op voorstel van de Raad en bij stemming door de Algemene Vergadering kan een  

Gildezuster worden aangesteld tot Gildemoeder. 

 

Art. 47 : De Gildemoeder heeft het recht mee te zetelen in de Raad. 

Zij staat in voor de goede gang van zaken tussen de Gildezusters en Gildebroers. 

Zij heeft een huishoudelijke taak i.v.m. de gildekledij van de leden en het regelen van de 

eetmalen binnen de Gilde. 

VI. De Gildekamer. 

 

Art. 48 : De ruimte waarin de Gilde vergadert, nl. de Gildekamer,  zal gevestigd zijn in een  

lokaal waarvan de houder lid is van de Gilde. 

Bij vergaderingen van de Gilde zal de lokaalhouder, tenzij met toelating van de 

Hoofdman, alle personen, vreemd aan de Gilde, uit de kamer weren. 

VII. VII Orde en Tucht. 

 

Art. 49 : Al de gildeleden zijn, ingevolge de Eed van Trouw, onderdanigheid aan de Hoofdman 

verschuldigd en moeten de besluiten van de Raad aanvaarden. 

De leden zijn gehouden zich overal ordentelijk en voornaam te gedragen en geen daden te 

stellen die tegenstrijdig zijn met de goede zeden en de wellevendheid. Hij/zij die de goede 

naam , de faam en de orde in de Gilde in gevaar brengt, moet de Gildekamer of de 

bijeenkomst verlaten. 

 

Art. 50 Alle vergrijpen tegen de goede orde en de overtredingen van de artikelen van de Kaart  

kunnen door de Raad worden bestraft, gaande van mondelinge berisping over 

schriftelijke vermaning tot schorsing en zelfs uitsluiting. Elke sanctie wordt door de 

Raad uitgevoerd na verhoor van de betrokkene. 

 

Art. 51 : Het is verboden dat de leden, behoudens wettige redenen, bij vergaderingen, 

feestelijkheden of uitstappen, zich van de groep verwijderen alvorens de dagorde is 

afgewerkt. 

 

Art. 52 : Binnen de drie maanden na het overlijden van een gildelid zal de Raad een H.Mis tot  

zielelafenis van de overledene laten opdragen. 

De aanwezigheid van de leden is dan gewenst maar niet verplicht. 

VIII. Algemene Schikkingen 

 

Art. 53 : Het Patroonsfeest kan worden gespreid over meerdere dagen en wordt gevierd 

omstreeks 20 januari, feest van SintSebastiaan. Bij deze gelegenheid zal de Raad een 

H.Mis laten opdragen voor al de levende en overleden gildeleden. 

 

Art. 54 :  Elk beëdigd lid is door haar/zijn Eed van Trouw tot deelname gehouden aan volgende 

gildegebeurtenissen; en dit steeds in gildekledij: 

 de H.Mis tijdens de Patroonsfeesten, 

 de Algemene Ledenvergaderingen, 

 het koningsschieten, 

 de jaarlijkse processie in het Begijnhof, ( 14 dagen na Pinksteren) 

 de begrafenis van een gildelid dat in orde was met zijn lidmaatschapsbijdrage. 

 

Art. 55 : Over alle toestanden en geschillen die in deze Kaart of in het " reglement van 

innerlijke orde ", niet of onvoldoende werden voorzien, zal de Raad onherroepelijk 

beslissen. 
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Art. 56 : De Koninklijke Aloude Sint~Sebastiaansgilde van Herentals kan niet worden 

ontbonden zolang er vijf leden deel van uitmaken. 

Bij ontbinding zullen alle voorwerpen van het patrimonium en het zilver, na inventaris, 

aan het Gemeentebestuur van Herentals worden overhandigd, om er, tot bij eventuele 

heroprichting van de Gilde, in het archief bewaard te worden. 
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