Voorstel 2: koning OF koningin
Koningsschieting
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.
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 waarvan het bedrag telkens vóór de koningsschieting
door de Raad wordt bepaald en 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). Deze dient om het gildezilver te betalen.
De partner van de koning(in) wordt geen koning(in) maar wordt partner
genoemd.
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.
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.
De koning(in) staat aan het hoofd van de schutters en behartigt alle
belangen van hen. Hij/zij organiseert alle schuttersactiviteiten bv: het
organiseren van de schietoefeningen op het begijnhof en in BLOSO,
wedstijden organiseren, het schietspel in april en het driejaarlijks
koningsschieten, maandelijkse vergaderingen in de gildekamer en
vergaderingen van de verbroedering, selecteren van het zestal voor de
HGK het nodige papierwerk enz. Hij/zij kan zich door een verdienstelijk
schutter laten bijstaan.
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 met de helft plus een van de
stemmen en er moet minimum ¾ van de stemgerechtigde raadsleden
aanwezig zijn.

