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1.  Benaming, zetel 

Artikel 1: 

De vereniging draagt de naam HOGE 

GILDERAAD DER KEMPEN V.Z.W.,  

afgekort : “H.G.K. v.z.w." 

Artikel 2: 

De maatschappelijke zetel van de vereniging is 

gevestigd te 2328 Hoogstraten, Heibergstraat 

10, Gerechtelijk arrondissement: Turnhout 

Artikel 3: 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde 

duur. 

 

2.  Missie en Visie 

Artikel 4:  

De vereniging heeft tot doel : 

-  Het bestuderen, de instandhouding en 

het ontsluiten van het onroerend, roerend en 

immaterieel erfgoed van de schuttersgilden 

aangesloten bij de H.G.K. v.z.w. en het 

promoten, coördineren en organiseren van alle 

gildedisciplines; 

-  De onderlinge samenwerking tussen de 

aangesloten gilden bevorderen; 

-  De aangesloten gilden helpen en 

steunen bij de organisatie van landjuwelen, 

gildefeesten, schietspelen en tornooien; 

-  De vereniging mag alle 

rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig 

zijn voor het verwezenlijken van het 

maatschappelijk doel, en mag daartoe alle 

roerende of onroerende goederen verwerven of 

bezitten en deze goederen gebruiken, beheren 

of ten dienste stellen. 

 

MISSIE 

De Hoge Gilderaad der Kempen (HGK) is de 

koepelorganisatie van de schuttersgilden uit de 

Antwerpse Kempen en van de schuttersgilden 

die zich daar mee verwant voelen.   

De HGK verbindt deze gilden met hun 

gemeenschappelijke erfgoedkenmerken 

(schuttersgilden, eigen gebruiken, unieke 

tradities,… )  en zij ondersteunt ze vanuit hun 

historische context.  

De HGK  treedt daarbij op als centraal 

aanspreekpunt en kennisplatform voor alle 

aangesloten leden en iedere geïnteresseerde 

derden.  De aandacht is daarbij in het bijzonder 

gefocust op het schieten met de kruisboog 

(kleine kruisboog, Sint-Jansboog en voetboog), 

de handboog en de buks, op het dansen binnen 

de gilde, op het vendelen en op het roffelen.  

Ten opzichte van derden behartigt de HGK de 

gezamenlijke belangen van zowel de werkende 

als van de slapende gilden.    

 

VISIE  

- Het geografisch werkingsgebied van de 

HGK wordt afgebakend rond de 

Antwerpse Kempen.  Schuttersgilden die 

binnen deze geografische omschrijving 

bestaan of hebben bestaan kunnen vrij 

aansluiten bij de HGK. Schuttersgilden uit 

het Antwerpse zijn echter ook welkom, 

evenals gilden die historisch steeds nauw 

verbonden waren met het maatschappelijk 

leven in de Antwerpse Kempen (bv. De 

Sint-Jorisgilde van Castelré).     

- De leden van de HGK hebben allen een 

sterke historische Christelijke traditie.  De 

HGK legt haar leden echter geen 

specifieke geloofsovertuiging op en is 

tolerant ten opzichte van elke religie of 

overtuiging. 

- De HGK ondersteunt haar leden: 

 in de historische omkadering van de 

schuttersgilden met hun tradities en 

gebruiken 

 in de uitbouw van eenheid en 

samenhorigheid onder de aangesloten 

schuttersgilden 

 met het benoemen en het uitdragen van 

de gezamenlijke gebruiken en tradities 

van de aangesloten schuttersgilden 

 met de opbouw van een kenniscentrum 

voor de aangesloten schuttersgilden.  

Daarbij wordt zoveel mogelijk kennis 

verzameld, bewaard en gedeeld op het 

vlak van: 

o de specifieke wapens die 

 worden gebruikt bij de 

 schuttersgilden 

o het dansen binnen de  

 schuttersgilden 

o het roffelen op de gildetrom 

o het vendelen van de gildevlag 

o het behoud, de restauratie en 

 de conservatie van het gildebezit  
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- De HGK verdedigt ten opzichte van 

derden steeds het belang van elke 

individuele schuttersgilde, maar laat 

daarbij het gezamenlijk belang van haar 

leden primeren. 

3.  Leden 

Artikel 5:  

De vereniging verenigt alle gilden, die de 

grondbeginselen respecteren en bewaren van 

de gilden die voor 1789 actief waren in de 

Kempen, de schutterij als voornaamste doel 

hebben en de oude tradities, gewoonten en 

gebruiken, eigen aan het gildewezen, in ere 

houden. De vereniging bestaat uit actieve en 

toetredende leden. Het totaal aantal leden is 

niet beperkt, maar het aantal actieve leden mag 

niet lager liggen dan zestien (16). Enkel de 

actieve leden maken deel uit van de algemene 

vergadering. 

Artikel 6:  

Zijn actief lid: de hoofdman/hoofdvrouw van 

elke aangesloten gilde, die spreekt in naam van 

zijn/haar gilde hetzij een v.z.w. of een 

feitelijke vereniging. Hij/zij mag zich laten 

vertegenwoordigen door een toetredend lid van 

dezelfde gilde. 

Nieuwe actieve leden moeten zich 

onderwerpen aan de voorgeschreven statuten 

en het reglement van innerlijke orde van de 

vereniging. 

Artikel 7:  

Zijn toetredend lid: de leden van de 

aangesloten gilden. 

Artikel 8:  

Men houdt op lid te zijn: 

a)  Door vrijwillig ontslag. 

b)  Door uitsluiting.  

De uitsluiting van een lid kan slechts door de 

Algemene vergadering en met meerderheid 

van twee derde der aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen en nadat de 

betrokkene zijn/haar standpunt heeft kunnen 

uiteenzetten. 

Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de 

rechthebbenden van een ontslagnemend of 

uitgesloten lid, kan geen enkel recht doen 

gelden op het maatschappelijk bezit. 

Artikel 9:  

De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks het 

lidgeld. Het lidgeld bedraagt maximum 100 

euro (€)  

 

4.  Raad van Bestuur. 

Artikel 10:  

De vereniging wordt beheerd door een Raad 

van Bestuur, samengesteld uit minstens vijf (5) 

leden. De Raad van Bestuur bestaat uit een 

Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, vijf 

Opperdekens en de Keizers van de Hoge 

Gilderaad der Kempen. Deze functies, met 

uitzondering van de Keizers van de H.G.K. 

worden verkozen volgens de procedures van 

het Reglement van Innerlijke Orde. 

Artikel 11:  

De bestuurders worden gekozen voor een 

periode van vijf jaar. Na die periode van vijf 

jaar zal de verkiezing, van de bestuurders op 

de agenda van de Algemene vergadering 

worden geplaatst. Kandidaten moeten zich 

schriftelijk aandienen. Bij gebrek aan 

kandidaten worden de bestuurders voor een 

nieuwe ambtsperiode in hun functie bevestigd. 

De bestuurders worden verkozen volgens de 

procedure zoals vermeld in het reglement van 

innerlijke orde. Drie bestuurders beschikken 

over de maatschappelijke handtekening, nl. de 

voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

Artikel 12:  

De Raad van Bestuur kan slechts geldig 

beslissen indien de meerderheid van de 

bestuurders aanwezig is. De beslissingen 

worden genomen bij gewone meerderheid van 

stemmen. Bij staking van stemmen beslist de 

stem van de voorzitter of de stem van diegene 

die hem vervangt. De beslissingen van de Raad 

van Bestuur worden ter kennis gebracht aan de 

bestuurders bij gewone brief. Deze 

beslissingen worden genotuleerd in een 

bijzonder register dat op de maatschappelijke 

zetel van de vereniging wordt bewaard. 

Artikel 13:  

De Raad van Bestuur vergadert elk trimester. 

 

5.  Algemene vergadering. 

Artikel 14:  

De Algemene vergadering is samengesteld uit 

alle actieve leden, individueel of 
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vertegenwoordigd, en wordt minstens 

tweemaal per jaar gehouden. De eerste 

statutaire vergadering wordt gehouden in het 

voorjaar, ten laatste in de maand maart. De 

tweede statutaire vergadering wordt gehouden 

in het najaar ten laatste in de maand november. 

Een bijzondere Algemene vergadering kan 

gehouden worden telkens de Raad van Bestuur 

dit nodig acht. De Raad van Bestuur is 

bovendien verplicht de Algemene vergadering 

bijeen te roepen wanneer één vijfde van de 

actieve leden daarom vraagt. 

Artikel 15:  

De Algemene vergadering wordt voorgezeten 

door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of 

bij diens afwezigheid, door de secretaris of 

penningmeester. 

Artikel 16:  

De Algemene vergadering wordt schriftelijk 

bijeengeroepen, door de voorzitter of door de 

secretaris van de Raad van Bestuur. De 

schriftelijke uitnodiging en de agenda worden 

ten minste 8 dagen op voorhand overgemaakt 

aan de leden. De Algemene vergadering kan 

alleen beslissingen nemen betreffende de op de 

agenda voorkomende punten. Alle 

beslissingen, genomen door de Algemene 

vergadering, worden de leden ter kennis 

gebracht door een schrijven van de voorzitter 

van de Raad van Bestuur of de secretaris. Deze 

beslissingen worden genotuleerd in een 

bijzonder register dat op de maatschappelijke 

zetel van de vereniging wordt bewaard. 

Belanghebbenden, ook zij die geen actief lid 

zijn van de vereniging maar enig rechtmatig 

belang kunnen laten blijken, kunnen hiervan 

inzage krijgen op de maatschappelijke zetel na 

toelating van de voorzitter of, bij diens 

afwezigheid, de secretaris of penningmeester. 

Artikel 17:  

De Algemene vergadering beslist in volgende 

bevoegdheden: 

- wijziging van de statuten, 

- benoeming of afzetting van de 

 bestuurders, 

- goedkeuring van begrotingen en 

 rekeningen, 

- uitsluiting van de leden, 

- het ontbinden van de vereniging, 

- wijziging van het reglement van 

 innerlijke  orde. 

Artikel 18:  

In gewone gevallen worden de besluiten 

genomen bij gewone meerderheid van de 

aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.  

Tot wijziging van de statuten kan slechts 

worden besloten indien die wijziging 

gedetailleerd op de agenda is vermeld en 

indien twee derde van de stemgerechtigde 

leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  

Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een 

tweede vergadering worden bijeengeroepen 

waarop deze vergadering een geldig besluit zal 

kunnen nemen, ongeacht het aantal 

aanwezigen.  

Deze vergadering wordt gehouden ten minste 

vijftien dagen na de eerste vergadering. Voor 

elke statutenwijziging is bovendien een 

meerderheid van twee derde der aanwezige of 

vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de 

tweede vergadering.  

Tot wijziging van het doel van de vereniging 

kan slechts met meerderheid van vier vijfde 

der stemmen worden besloten.  

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging 

worden dezelfde regels als deze beschreven 

voor het wijzigen van de statuten vereist. 

 

6.  Reglement van Innerlijke Orde. 

Artikel 19:  

De Raad van Bestuur stelt een Reglement van 

Innerlijke orde op, waarbij alles kan geregeld 

worden wat niet in de statuten is voorzien. Het 

reglement kan steeds door de Raad van 

Bestuur gewijzigd worden mits goedkeuring 

van de Algemene vergadering. Het reglement 

en alle wijzigingen eraan, wordt aan de actieve 

leden schriftelijk ter kennis gebracht. 

 

7.  Financieel beleid. 

Artikel 20:  

Het boekjaar begint op 1 januari om te 

eindigen op 31 december. 

Artikel 21:  

De rekeningen van het afgelopen dienstjaar en 

de begroting van het komend jaar, zullen 

jaarlijks onderworpen worden aan de 

goedkeuring van de gewone Algemene 

vergadering. Hiervoor worden 2 actieve leden 

aangeduid volgens de procedure zoals vermeld 

in het Reglement van Innerlijke Orde. 
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8.  Ontbinding en vereffening. 

Artikel 22:  

Behoudens de gevallen van rechterlijke 

ontbinding, kan tot ontbinding slechts besloten 

worden door de Algemene vergadering bij 

meerderheid van vier vijfde van de aanwezige 

of vertegenwoordigde stemmen. 

Artikel 23:  

Bij ontbinding wijst de Algemene vergadering 

één of meerdere vereffenaars aan en bepaalt 

hun machten. Deze beslissing, evenals de 

naam, het beroep en het adres van de 

vereffenaar(s), zullen in het bijvoegsel van het 

Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. 

Artikel 24:  

In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij 

gerechtelijk, op welk ogenblik of om welke 

reden ook, wordt het netto overblijvend 

maatschappelijk kapitaal, na het vereffenen der 

schulden en het aanzuiveren van de lasten, 

besteed aan een werk met sociaal-cultureel 

karakter dat dezelfde doelstellingen nastreeft, 

wat door de algemene vergadering wordt 

aangeduid. 

Artikel 25:  

Bij ontbinding zullen alle voorwerpen en 

documenten van het patrimonium aan een door 

de provinciale cultuurdienst aan te duiden 

Kempisch museum of archief in bruikleen 

worden overhandigd, volgens inventaris, om er 

tot bij de eventuele heroprichting te worden 

bewaard. 

 

9.  Slot. 

Artikel 26:  

Voor alles wat in deze statuten of in het 

reglement van innerlijke orde niet uitdrukkelijk 

geregeld is, blijft de wet van 27 juni 1921, 

zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 

toepasselijk. 

 

 

 

 

 

 

 

Goedgekeurd door de Raad der Hoofdmannen 

op 22/11/2015. 


