Voorstel 1: Koning EN koningin
De Koning: De Gildebroer die tijdens de koningsschieting de gaai afschiet en
het koningschap aanvaardt, wordt voor de daaropvolgende drie jaar Koning
van de Gilde. Indien hij driemaal achtereenvolgens koning schiet, wordt hij
Keizer van de Gilde en bestuurslid voor het leven; hij blijft dan vrij van de
lidmaatschapsbijdrage. Hij die zich Koning schiet en het koningschap niet
aanvaardt, betaalt een boete waarvan het bedrag telkens voor de
koningsschieting door de Raad bepaalt wordt.
Zo de Koning voor 't einde van zijn mandaat om geldige reden aftreedt dan
zal de vorige Koning (of bij ontstentenis een verdienstelijke schutter, door
de Raad aangeduid) weer in dienst treden en het mandaat voleinden.
Eventueel kan voor een tussentijdse Koning worden her-schoten; deze wordt
dan met het ambt bekleed tot aan het verstrijken van de lopende termijn
van het koningschap.
De Koning draagt de breuk (het Koningszilver) bij alle plechtigheden. Bij
afwezigheid mag de vorige Koning of een verdienstelijke schutter, aangeduid
door de Koning of, bij diens ontstentenis de Hoofdman, het Koningszilver
dragen.
De Koningin: De Gildezuster die tijdens de k oningsschieting de gaai afschiet
en het koningschap aanvaardt, wordt voor de daaropvolgende drie jaar
Koningin van de Gilde. Indien zij driemaal achtereenvolgens koning schiet
wordt zij Keizenyan de Gilde en bestuurslid voor het leven;
zij blijft dan vrij van de lidmaatschapsbijdrage. Zij die zich Koningin schiet en
het koningschap niet aanvaardt, betaalt een boete waarvan het bedrag
telkens voor de koningsschieting door de Raad bepaald wordt.
Zo de Koningin voor 't einde van haar mandaat om geldige reden aftreedt dan
zal de vorige Koningin (of bij ontstentenis een verdienstelijke schutster, door
de Raad aangeduid} weer in dienst treden en het mandaat voleinden.
Eventueel kan voor een tussentijdse Koningin worden her-schoten; deze wordt
dan met het ambt bekleed tot aan het verstrijken van de lopende termijn van
het koningschap.
De Koningin draagt een breuk (het Koninginzilver} bij alle plechtigheden.
Bij afwezigheid mag de vorige Koningin of een verdienstelijke schutster,
aangeduid door de Koningin of, bij diens ontstentenis de Hoofdman, het
Koninginzilver dragen.
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