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Reglement Koningschieten en koningspaar
1.

In ieder jaar van de vereniging zal door het bestuur het Koningschieten worden georganiseerd. Het
Koningschieten zal jaarlijks worden gehouden op de zondag vallend 6 weken tevoren van de 1e
zondag van juli, aanvangsdatum van de Beekse schuttersfeesten, op een nader bekend te maken
plaats.

2.

In het kader van artikel 3 van de statuten kunnen leden, die man zijn, deelnemen aan het
koningschieten.

3.

De koning heeft een ceremoniële taak als vertegenwoordiger van de schutterij. Hij zal zijn taak in de
vereniging goed moeten nakomen. De koning stelt zich in principe beschikbaar als
vertegenwoordiger van de schutterij bij de algemene vergaderingen, en wanneer de gehele schutterij
uitrukt. Andere gelegenheden zullen in overleg met het bestuur geschieden.

4.

Het Koningschieten wordt vergezeld van het damesschieten en het jeugdschieten. Leden, die vrouw
zijn, kunnen deelnemen aan het damesschieten. Jongens en meisjes tot de leeftijd van 18 jaar kunnen
deelnemen aan het jeugdschieten. Zij hoeven niet reeds aspirant-lid te zijn.

5.

De jeugdkoning(in) heeft een ceremoniële taak als vertegenwoordiger van de schutterij. De
jeugdkoning(in) woont de gelegenheden van de schutterij bij, in overleg met het bestuur.

6.

Het Koningschieten zal geschieden door middel van het vogelschieten.

7.

Het damesschieten en jeugdschieten geschiedt door middel van vogelschieten, op een wijze die past
bij de aard van de competitie.

8.

De kroning van het nieuwe koningspaar zal officieel en met ceremonieel geschieden, tijdens de
schuttersfeesten volgend op het koningschieten. De kroning van de nieuwe jeugdkoning(in)
geschiedt na afloop van de jeugdschietwedstrijden.

9.

Het bestuur van de Schutterij BUB heeft de plicht, om voor het uittreden van de kandidaten voor het
koningschap, de aangetreden schutters te wijzen op de rechten en de plichten die zij als kandidaatkoning en als koning van de schutterij hebben.

10. Kandidaten die aantreden dienen deze reglementen met de rechten en plichten van de koning te
tekenen, alvorens zij definitief deel kunnen nemen aan het koningschieten. Wie niet wenst te
tekenen, mag zich nog terugtrekken van deelname.
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11. De kandidaat die aantreedt, de rechten en plichten tekent en daarna alsnog wenst terug te trekken,
doet dit op straffe van royement van de vereniging.
12. De koningskandidaten dienen hun contributie te hebben voldaan. De jeugdkoning(in) dient
aspirant-lid te zijn of te worden van de vereniging.
13. De koningskandidaten dienen minstens twaalf maanden (aspirant-)lid te zijn van de Schutterij BUB.
14. De koningskandidaten dienen goed bekend te zijn met de tradities en reglementen van de Schutterij
BUB en tijdens hun koningschap deze ook na te komen.
15. Degene die koning schiet, dient tijdens de kroningsplechtigheden en de kroningsfeesten domicilie te
hebben in Beek.
16. Degene die als koningskandidaat wil fungeren, moet dit kenbaar maken, door, op het tijdstip
daartoe door de commandant van de Schutterij BUB wordt aangegeven, uit te treden gedurende de
drie minuten bedenktijd zoals dit wordt aangekondigd door de commandant van de Schutterij BUB.
Degene die uittreedt mag onder geen voorwaarde weer terugtreden. Wie dit toch doet kan door het
bestuur bestraft worden met royement als lid van de Schutterij BUB
17. Het bestuur behoudt het recht om koningskandidaten die in kennelijke toestand zijn te weigeren.
18. Na de drie minuten bedenktijd zal de commandant van de Schutterij BUB de koningskandidaten
tellen, en iedere kandidaat een briefje laten trekken uit een aantal gelijk aan het aantal
koningskandidaten. Deze briefjes zullen zijn genummerd vanaf het cijfer 1 en de cijfers van de
getrokken briefjes geeft de volgorde van schieten aan.
19. De koning heeft het recht alle bestuursvergaderingen van de Schutterij BUB tijdens zijn
regeringsperiode bij te wonen. Hij heeft ook het recht om de laatste bestuursvergadering van de
Schutterij BUB voor zijn kroning, en de eerste bestuursvergadering na zijn abdicatie als koning bij te
wonen.
20. De koning van de Schutterij BUB dient alle verplichtingen aan zijn koningschap verbonden goed na
te leven.
21. De koning heeft tijdens en op de bestuursvergaderingen van de Schutterij BUB slechts een
adviserende stem.
22. De koning zal, als hij als koning naar buiten treedt, zelf de bestelling van het bloemboeket regelen,
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bij een daartoe door het bestuur aangewezen adres. Het bestellen van bloemen gebeurt aan de hand
van het protocol Bloemen.
23. De koning heeft recht op een koningstoelage. Daarnaast heeft hij recht op een kledingtoelage voor de
koningin. De bedragen worden jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.
24. De uitbetaling van de koningstoelage en de kledingtoelage aan de koning, zal vanaf 14 dagen vóór
de kroningsfeesten geschieden.
25. De koning van de Schutterij BUB zal op de eerste dag van de kroningsfeesten de ontkroonde koning
van hetzelfde jaar, de keizer en de jeugdkoning(in), als gasten aan het hof ontvangen op kosten van
hemzelf.
26. In de hofhouding van de koning kunnen slechts zij zitting nemen, die lid zijn van de Schutterij BUB.
27. De koning en koningin zijn gedurende hun regeringsperiode verplicht, de aan hun door de schutterij
uitgereikte koningsattributen als koningsketting, draagketting, scepter en diadeem enz. enz. in
goede staat te gebruiken en te bewaren.
28. Degene die het koningschap van de Schutterij BUB verwerft, is verplicht tijdens zijn ambtsperiode,
wanneer hij als koning in het openbaar de schutterij vertegenwoordigt, vergezeld te zijn van een
koningin, die als koningin voor haar ambtsperiode daartoe vanwege de Schutterij BUB is gekroond.
29. De koning van de Schutterij BUB is tijdens zijn ambtsperiode alleen verplicht om in het openbaar op
te treden als de gehele schutterij uitrukt. Andere gelegenheden zullen in overleg met het bestuur
geschieden.
30. Bij ontstentenis van de koningin zal de koning de Schutterij alleen vertegenwoordigen bij zijn
optreden in het openbaar als koning van de Schutterij BUB
31. Bij ontstentenis van de koning, zal het keizerspaar hem vervangen bij het openbaar optreden van de
Schutterij BUB.
32. Wanneer het keizerspaar de Schutterij BUB bij het openbaar optreden vertegenwoordigt, zal bij
ontstentenis van de keizerin de keizer alleen de Schutterij BUB vertegenwoordigen.
33. In geval van scheiding, overlijden en soortgelijke gevallen, van de aspirant-koningin, zal de aspirantkoning alleen gekroond worden en de Schutterij dus alleen vertegenwoordigen.
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Vastgesteld en bekrachtigd op de Algemene Vergadering van oktober 2017.
John Cremers, voorzitter
Mark van Steen, secretaris
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