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Intern reglement 
Koninklijke Moed en Eendracht - Lier 1888 – St. Sebastiaansgilde vzw  

 

Algemene bepalingen 

 
art. 01 :  Dit reglement van inwendige orde vervangt het voorgaande reglement van  

  inwendige orde van 16 februari 2018. 

 

art. 02 :  De raad van beheer kan ten allen tijde dit reglement veranderen bij meerderheid  

  van stemmen. 

 

De leden 
 

 
art. 03 :  De leden dienen van goed gedrag en zeden te zijn – zij mogen de vereniging geen  

  schade toebrengen, noch door woorden noch door daden. 

 

art. 04 :  Alle leden verbinden zich tevens tot volgende afspraken: 

- Ieder lid wordt gewezen op het bestaan van dit intern reglement (en in voorkomend 

geval, de statuten). Een exemplaar wordt bezorgd aan de leden of er wordt meegedeeld 

waar het intern reglement ingekeken kan worden.  

- Ieder lid verbindt zich ertoe om de statuten, het intern reglement en alle andere 

richtlijnen opgelegd door het bestuur te zullen naleven. 

- Ieder lid zal alle regels opgelegd door de sportfederatie waarbij de vereniging aangesloten 

is, naleven. Bij schending van bepalingen uit deze reglementen, kan een lid voor de 

tuchtcommissie van deze federatie moeten verschijnen. Alle opgelegde sancties die 

opgelegd worden, zullen uitgevoerd worden door het lid in kwestie. 

- Door het lidmaatschap mogen de toegetreden leden deelnemen aan trainingen en in 

voorkomend geval wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging. De sportieve 

eindbeslissing over de deelname aan wedstrijden berust steeds bij de trainer. 

- Ieder lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van de vereniging. 

Het bestuur engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een redelijke termijn van 

antwoord te voorzien. 

- Ieder lid geeft zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door aan het bestuur van 

de vereniging. 
- Ieder lid betaalt tijdig het lidgeld.  

- De tarieven zijn hier beschikbaar.           

 

art. 05 : De vereniging bestaat uit werkende leden en toegetreden leden.  

De minimumleeftijd voor werkende leden is 18 jaar. Enkel zij hebben stemrecht op de 

algemene vergadering. 

 

art. 06 : Toegetreden leden hebben geen stemrecht en kunnen niet  verkozen worden in het 

bestuursorgaan. 
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art. 07 : Werkende leden betalen de jaarlijkse bijdrage en toegetreden het lidgeld uiterlijk op 1 

december – het bedrag wordt door het bestuursorgaan bepaald met een maximum zoals 

in de statuten vermeld staat. 

 

art. 08 : Een afwijking van het verschuldigde lidgeld of bijdrage kan aan bepaalde minderheids- 

groepen worden toegestaan. Het bestuursorgaan beslist hierover. 

    

 

art. 09 : Elk kandidaat toegetreden lid dient een schriftelijke aanvraag tot aansluiting in te dienen 

– deze aanvraag zal bekend gemaakt worden in het verenigingslokaal en zal gedurende 1 

maand op het infobord blijven hangen – de aanvraag van -18 jarigen zal mede 

ondertekend worden door ouders of voogd. De bijdrage voor verzekering dient 

onmiddellijk betaald te worden.  

 

art. 10 : Elk lid kan binnen de maand na aanvraag tot aansluiting van een toegetreden lid 

schriftelijk protest indienen bij het bestuursorgaan - het bestuursorgaan zal dan bij 

meerderheid van stemmen een beslissing hierover nemen. 

 

art. 11 :  Elk kandidaat werkend lid of toegetreden lid dient, na aanvaarding, het verschuldigde 

bedrag zo vlug mogelijk betalen.  

 

art. 12 :  Elk nieuw lid of toegetreden lid ontvangt op vraag een kopij van de statuten en/of van het 

intern reglement. 

 

art. 13 :  Elk lid of toegetreden lid welke tijdelijk in bezit wordt gesteld van enigerlei 

clubeigendommen dient  hiervoor te handtekenen voor ontvangst – bij ontslag uit de 

vereniging dienen deze clubeigendommen terugbezorgd te worden binnen de 30 dagen. 

 

art. 14 :  Elk niet-lid, doch geïnteresseerd persoon, mag gebruik maken van onze schietstand, zoals 

in de sportverzekering is voorzien, waarna aan hem / haar zal gevraagd worden om zich 

als kandidaat toegetreden lid aan te melden. 

 

Bestuursorgaan 
 

 

art. 15  : Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging 

 

art. 16  : Elke bestuurder is gehouden om de vergaderingen bij te wonen, tenzij een   

  gerechtvaardigde verontschuldiging. 

 

art. 17  : Elke bestuurder dient minstens 7 dagen van tevoren van een vergadering te  

  worden ingelicht.  

 

art. 18  : Er wordt door het bestuur eens per maand vergaderd – afwijkingen worden  

  door de voorzitter tijdig bekendgemaakt. 

 

art. 19  : Het bestuur kan voor bijzondere gelegenheden bepaalde personen coöpteren  

  zoals voorzien volgens de statuten. 

 

art. 20  : Een bestuurslid welke 3 maal onwettig afwezig is geweest op een vergadering kan  

  gesanctioneerd worden met schorsing of uitsluiting. 

 

art. 21  : Van elke vergadering zal er een verslag opgemaakt worden welke voor de leden  

  ter inzage ligt in het clublokaal. 

 

art. 22  : Samenstelling van bestuursorgaan : 

 

  - de voorzitter  :  heeft de leiding bij de vergaderingen en ziet er op toe dat de

     andere bestuursleden zich van hun taak kwijten. 

- de secretaris  :  is verantwoordelijk voor alle administratieve taken. 



  - de schatbewaarder  :  beheert de financiële verrichtingen van onze vereniging. 

- het raadslid   : per 15 werkende en toegetreden leden kan 1 raadslid worden      

toegevoegd  aan de raad van beheer zoals beschreven in de    

statuten.  

 

 

Aan de raadsleden kan één van onderstaande taken toevertrouwd worden: 

 

- de ondervoorzitter :  vervangt de voorzitter op officiële gelegenheden bij diens 

afwezigheid.              

  - de pandhouder  :  beheert het pand, de inboedel en de installaties. 

  - de sportleider  :  is verantwoordelijk voor de sportieve activiteiten van de club - 

        tevens voor de veiligheid van schutters en bezoekers in de 

        schietstand. 

    

Huisdieren 
 

 

art. 23 :  Het is onze leden en sympathisanten verboden om hun huisdieren en / of andere dieren 

  mee in het clublokaal binnen te brengen. 

 

art. 24 : Het is onze leden en sympathisanten verboden om hun huisdieren en / of andere dieren 

mee op onze parking en binnenplaats te brengen wanneer het gaat om agressieve dieren 

en/of dieren dewelke onze andere leden en sympathisanten angst zouden kunnen 

aanjagen. 

 

Tuchtmaatregelen 

 
art. 25 :  Een tuchtmaatregel kan bestaan uit een schorsing of uitsluiting van het   

  desbetreffende lid of toegetreden lid. 

 

art. 26 : a) Schorsing van een lid wordt door het bestuursorgaan uitgesproken bij meerderheid 

van stemmen en mag slechts duren tot de eerstvolgende Algemene Jaarvergadering. 

 b) Schorsing van een toegetreden lid wordt door het bestuursorgaan uitgesproken bij 

meerderheid van stemmen. 

 

art. 27 :  a) Uitsluiting van een lid wordt door de Algemene Jaarvergadering uitgesproken  

  bij 2/3 meerderheid van stemmen. 

  b) Uitsluiting van een toegetreden lid wordt door het bestuursorgaan uitgesproken. 

  Zie Art. 10 §4 en §5. 

 

art. 28 : Een lid welke het onderwerp uitmaakt van een voorstel tot schorsing of uitsluiting mag 

zich persoonlijk komen verdedigen op de vergadering van het bestuursorgaan en/of op de 

Algemene Jaarvergadering. 

 

art. 29 : Een effectief geschorst of uitgesloten lid of toegetreden lid mag de schietstand, kantine, 

parking en andere aanhorigheden niet meer betreden. 

 

De accommodatie 

 
art. 30 :  Het bestuur bepaalt de openingstijden van het clublokaal, zijnde elke vrijdag 

   van 19.00 uur tot  01.00 uur – afwijkingen worden vooraf aangekondigd. 

 

art. 31 : Het clublokaal : in alle lokalen dewelke onze club in gebruik heeft of in de toekomst in 

gebruik zullen nemen heerst er een totaal rookverbod. 

 



art. 32 :  De kantine : het bestuur duidt de personen aan welke verantwoordelijk   

  zijn voor de kantine en de goede werking ervan -  het bestuur houdt toezicht. 

 

art. 33 :  De kantine : kan door de leden privé worden gebruikt, doch uitsluitend voor  

  familiale aangelegenheden – de kantine kan zeker niet worden gebruikt voor  

  politieke, religieuze of zakelijke bijeenkomsten - ook fuiven worden niet toegestaan – het 

  gebruik van de schietstand tijdens het privégebruik is verboden - het bestuur regelt de 

  modaliteiten. 

 

art. 34 :  De kantine : elke manipulatie van de handboog en/of enig ander wapen in de  

  kantine is strikt verboden - dit dient te gebeuren in de schietstand of bogenkamer. 

 

art. 35 :  De schietstand : de leden en bezoekers houden zich strikt aan de veiligheidsregels  

  welke door het bestuur en inzonderheid de sportleider worden opgelegd. 

 

art.35/bis : De schietstand : het is aan onze leden en bezoekers verboden om dranken te nuttigen en 

  flessen, glazen en/of andere drinkbekers mee in de schietstand te nemen wanneer deze in 

  gebruik is en er kan worden geschoten. 

 

art. 36 :  De parking : de leden en bezoekers houden zich eraan om de parking te   

  betreden en te verlaten op een veilige wijze, dit om ongevallen te vermijden. 

 

art. 37 :  Alle roerende en onroerende goederen worden geïnventariseerd. 

  Deze lijst dient elk jaar te worden gecorrigeerd. 

 

art. 38 : Dit reglement werd goedgekeurd door het bestuursorgaan op 8 december 2021. 

 

De eretekens 
 

 

art. 39 :  Bronzen, zilveren en gouden eretekens worden uitgereikt voor respectievelijk  

10, 20 en 25 jaar ononderbroken lidmaatschap van onze vereniging. 

 

art 40 :  De eretekens worden ééns per jaar uitgereikt voor de bekendmaking der  

laureaten van de Koningsschieting. 

 

art 41 :  De leden die in aanmerking komen voor een ereteken dienen aanwezig te zijn op de 

uitreiking ervan – zij mogen enkel afwezig zijn mits een geldige en gegronde reden. 

 

art 42 : Het bronzen ereteken wordt uitgereikt voor 10 jaar ononderbroken lidmaatschap van 

onze vereniging. 

 

art 43 : Het zilveren ereteken wordt uitgereikt voor 20 jaar ononderbroken lidmaatschap van 

onze vereniging. 

 

art 44 : Het gouden ereteken wordt uitgereikt voor 25 jaar ononderbroken lidmaatschap van 

onze vereniging. 

 

art 45 : De eretekens worden bij voorkeur gedragen op de vest van onze Gildekledij of bij gebrek 

aan deze Gildekledij op de sportkledij met clublogo wanneer deze wordt gedragen op 

officiële gebeurtenissen. 

 

art 46 : In gevallen van heirkracht zal het clubbestuur een beslissing nemen. 

 

art 47 : Dit reglement werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 8 december 2021. 

 
Luc Goetbloet   Herman Van Mensel 

                                       voorzitter                                             secretaris 


