
Artikel 21:  

Samen met de hoofdgriffier en de penningmeester stelt hij/zij de agenda van al de vergaderingen op. 

Zijn/haar taken bestaan erin: 

- adviezen te verstrekken, 

-  mee te werken aan gildecongressen, colloquia, enquêtes en dergelijke, 

De HGK in samenspraak met de leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordigen bij: 

- de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden 

- De Hoge Gilderaad van Brabant 

- Confederatie van Historische Schuttersgilden van Antwerpen 

- Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden 

- Commissie van het Oud-Hertogdom Brabant bij de voorbereidingen van de congressen 

- Leca VZW als medevertegenwoordiger in de algemene vergadering 

- Verbond Volkscultuur der Lage Landen (VVLL) 

- en eventueel in de culturele organisaties die verbonden zijn met het aloude Hertogdom 

Brabant. 

De HGK werkt mee aan deze organisaties onder voorwaarde van kosteloosheid, onafhankelijkheid, 

behoud van eigen subsidies en gepaste vertegenwoordiging. 

 

Artikel 24:  

De hoofdgriffier wordt bijgestaan door assistent-griffiers. 

De opdrachten zijn verdeeld als volgt: 

De hoofdgriffier: 

 als lid van het dagelijks bestuur de Wets- en algemene vergaderingen voorbereiden 

 opstellen van de uitnodigingen aan de betrokken leden, opmaken van de verslagen van de 

vergaderingen 

 bijhouden van de verslagen van de verschillende werkgroepen 

 voldoende kennis bezitten van computerprogramma’s, beschikken over een e-mailadres, het 

beheren en onderhouden van alle bestanden van de HGK 

 opvolgen en bijhouden van de inventarisatieresultaten en de evaluatie ervan 

 coördinatie van alle briefwisseling; verstrekken van deskundig advies en inlichtingen 

 lid van de Redactieraad De Knaap: bijhouden verslagen en afspraken 

 bewaren van "het Groot Zegel” 

 De HGK in samenspraak met de leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordigen bij: 

- de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden 

- De Hoge Gilderaad van Brabant 

- Confederatie van Historische Schuttersgilden van Antwerpen 

- Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden 

- Commissie van het Oud-Hertogdom Brabant bij de voorbereidingen van de congressen 

- Leca VZW als medevertegenwoordiger in de algemene vergadering 

- Verbond Volkscultuur der Lage Landen (VVLL) 

- en eventueel in de culturele organisaties die verbonden zijn met het aloude Hertogdom 

Brabant. 

 

Artikel 27:  

De penningmeester is belast met het bewaren van het geld, het inschrijven van de ontvangsten en de 

uitgaven, het uitvoeren van al de financiële verrichtingen, het innen van de bijdragen en toelagen, de 

verkoop en de verzending van het tijdschrift ‘ De Knaap ‘, het opmaken van de begroting en van het 



jaarlijks financieel verslag. 

 De HGK vertegenwoordigen bij: 

- de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden 

- De Hoge Gilderaad van Brabant 

- Confederatie van Historische Schuttersgilden van Antwerpen 

- Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden 

- Commissie van het Oud-Hertogdom Brabant bij de voorbereidingen van de congressen 

- Leca VZW 

- Verbond Volkscultuur der Lage Landen (VVLL) 

- en eventueel in de culturele organisaties die verbonden zijn met het aloude Hertogdom 

Brabant. 

 

 


