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Verslag van de studiedag 8 februari 2020 
Samenvatting van de groepsgesprekken adhv de antwoorden op de flappen: 
 
RIO art. 65-66 
Wat stel je voor om de overgang naar een andere gilde correct te laten verlopen? 
- Principe: iedereen moet vrij zijn om van gilde te veranderen. 

- Onder voorwaarden: beperking van periode (vb. buiten seizoen of voor 1 mei), 

- beperking van frequentie. 

- Te bespreken: anciënniteit “trouw aan de gilde”: bekijken als nieuwe aansluiting? Wat bij 

verhuis? Nieuwe relatie? Akkoord beide hoofdmannen? 

 

RIO art. 105-108 
Wat kan je voorstellen voor de toekenning van het ereteken in de Orde van de Papegaai en 
Trouw? 
- Gelijkheid gildebroeders-gildezusters. 

- Vroegere verdiensten voor de gilde (vb griffier of penningmeester) via omrekening laten 

meetellen (vb voor de hoofdman). 

- Afschaffing van cumul van wet en werkgroep. 

- Verschil in ereteken owv jubileum (trouw) en owv verdienste 

 

RIO art. 84 
Welke trofeeën passen bij het gildewezen: voor het 6-tal, de rozenprijs, dansen, vendelen, … ? 
Wat zou je voorstellen i.p.v. tinnen borden? 
- Zilveren schildje cf. rozenprijs bij 60-meter. 

- Toch tinnen schotels behouden. 

- Kostprijs bekijken. 

 

RIO art. 115 
Welke criteria vind je belangrijk voor de toekenning van een gift aan initiatieven met de 
opbrengst van de tombola en het Lentebal? 
- Plaatselijk initiatief 

- Éénmalige toekenning 

- Niet-gesubsidieerd initiatief 

- Vooral voor jongeren 

- Presentatie tijdens lentebal of raad der hoofdmannen en opvolging via foto’s e.d. in de Knaap 

 

RIO art. 123-134 
Wil je meedoen met een werkgroep van de HGK? Wat zou je wijzigen in de organisatie? 
- Oproep doen tot deelname door HGK 



 

 

 

 

RIO art. 67 en 152 Bijlage art. 23 
Kledij van de gilde: aan welke vereisten moet de schutter van de HGK voldoen? Geeft onze 
erkenning als immaterieel cultureel erfgoed bijkomende verplichtingen? 
- Mag de schutter niet hinderen 

- Gemakkelijk maar historisch verantwoord 

- Alle wapens in gildekledij 

- Gelijkheid mannen en vrouwen 

- Aangepaste kledij bij heet weer 

- Sportkledij  

- Discussie over verschil in wapens, met of zonder faas/hoofddeksel, al of niet aantreden in 

gildekledij, bij prijsuitreiking, T-shirt met opdruk gekleurd of niet, wit hemd, zakdoek of niet, 

… 

 

RIO art. 77-129 
Vind je dat de “katrolboog” kansen moet krijgen voor deelname aan wedstrijden van de HGK? 
- 9 X JA, 2 X neen 

- Voor de jeugdwerking: zeker. 

 

RIO art. 182-186 
Vind je dat trommelkorpsen ook aan de wedstrijden van gildefeest of landjuweel zouden moeten 
deelnemen? 
- 16 X JA 

 

RIO art. 182-186 
Vind je de criteria voor beoordeling van het roffelen correct? Welke wijzigingen zou je 
voorstellen? 
- Meeste punten voor technische 

- Tijdslimiet 

- Aparte jurering voor korpsen 

- Instructie van de jury vooraf 

 

RIO art. 151-158 
Vind je de criteria voor beoordeling van het schoon inkomen correct? Welke wijzigingen zou je 
voorstellen? 
- Duidelijkheid over opstelling 

- Verzorgde kledij, per gilde uit dezelfde periode 

- Wapens meedragen 

- Eenvormig in verscheidenheid 

- Stoetlopen, presentatie (=uitstraling?) 

- Instructie van de jury over specifieke criteria 

 



RIO art. 160-170 
Vind je de criteria voor beoordeling van het dansen correct? Welke wijzigingen zou je 
voorstellen? 
- Puntenverdeling bij samen dansen staat ter discussie 

- Belonen dat gilde blijven deelnemen 

- Voorstel: beoordeling met punten afschaffen 

 

RIO art. 171-180 
Vind je de criteria voor beoordeling van het vendelen correct? Welke wijzigingen zou je 
voorstellen? 
- Gelijkheid in toekenning punten voor individueel of groep 

- Tijdslimiet 

- Vluggere beoordeling gevraagd 

 

RIO art. 189-201 en art. 97 
Vind je dat het gildebezit terug gekeurd mag worden? Met punten of niet? Met beoordeling of 
advies? 
- Nieuw verworven gildebezit keuren (vb in landjuweeljaar) 

- Beoordeling in functie van bewaren en advies 

 
RIO art. 79 en bijlage nr. 4 
Welke wedstrijden en welke punten zou je laten meetellen voor de toekenning van het 
landjuweel? 
- Alle deelnames laten meetellen (schieten, gildefeest, vergaderingen, bal, …) 

- Alles percentueel uitdrukken en dan via sleutel berekenen voor hoeveel het onderdeel 

meetelt voor toekenning landjuweel. 

 

RIO art. 79 en bijlage art. 6 
Wat kan je voorstellen om het verschil in de puntenverdeling tussen de wapens eerlijk te laten 
meetellen voor de toekenning van het landjuweel? 
- Zorgen voor een evenwaardige puntenverdeling tussen de verschillende wapens 

 

Aanvulling allerlei 
- Voorstel: bij koningsschieting: aantal rondes beperken indien de koning keizer kan worden. 

 
 
 
 
Verslag, 
Jo Boenders, 
griffier 


