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RICHTLIJNEN HOFHOUDING
(Bijvoegen bij uitnodiging leden hofhouding)
1.

Het hof dient uit ongeveer tien paren te bestaan. Op de zondag van de kroning zullen tevens het
aftredende koningspaar en het keizerspaar deel uit maken van de hofhouding.

2.

Alle echtparen welke plaats willen nemen in het hof dienen een verklaring te ondertekenen waarmee
men aangeeft bekend te zijn met de voorwaarden en richtlijnen zoals gesteld door Schutterij B.U.B.

3.

Alle hofleden dienen lid van Schutterij B.U.B. te zijn gedurende de kroningsfeesten.
Zie ook Rechten en Plichten van de Koning.

4.

Tussen het koningschieten en de schuttersfeesten zal er een hofvergadering plaatsvinden. Voorzitter
en commandant zijn hierbij namens de schutterij aanwezig. Tijdens deze hofvergadering worden
afspraken gemaakt voor de schuttersfeesten.

5.

Het hof dient een ceremoniemeester aan te wijzen welke alle dagen communiceert tussen het
koningspaar, het bestuur, de muziek en de uitbater van de tent.

6.

Het is aan te raden om vooraf een penningmeester aan te stellen, die dan van ieder paar een bedrag
ontvangt. Het gevolg is dat de slotafrekening dan minder hoog uitvalt. Het te ontvangen bedrag kan
vastgesteld worden tijdens de hofvergadering.

7.

Indien gebruik gemaakt wordt van een toiletwagen, is het de gewoonte dat door de leden van de
hofhouding een afkoopsom ad € 50,= wordt voldaan voor het gebruik van de toiletwagen.

8.

Op de zondag en maandag wordt verwacht dat de heren een zwart kostuum, zwart strikje, witte
handschoenen en een schuttershoed dragen, en de dames in het lang gekleed zijn. Op alle andere
tijdstippen wordt de hofhouding geacht in normale, doch nette kleding aanwezig te zijn.

9.

De bloemboeketjes voor de koningin dienen door het koningspaar zelf besteld te worden, bij een
door de schutterij aangewezen bloemist. De rekening is voor de schutterij, conform het ‘Reglement
bloemen’. Indien men corsages wil dragen, dan dient men hiervoor zelf te zorgen.

10. Maak vooraf goede afspraken met de uitbater over de consumptieprijzen. Het is verstandig om van
de zaterdagmiddag tot en met de maandagavond gebruik te maken van consumptiebonnen.
11. Het hof dient zelf te zorgen voor een eigen ober gedurende alle dagen.

Tel. / sms.: +31 (0)6 – 15 85 3210
Bezoekadres: Roerdompstraat 6
E-mail: info@schutterijbub.nl

Rabobank Beek-Ubbergen
IBAN: NL45RABO0105169846
Online: www.schutterijbub.nl

SCHUTTERIJ B.U.B.
Opgericht in 1932
Aangesloten bij de Kring Rijk van Nijmegen-de Betuwe
Secretariaat: Mark van Steen
Postbus 125, 6573 ZK Beek-Ubbergen

12. Het is de hofhouding niet toegestaan om tijdens de avonden aan de bar te gaan hangen. Het is de
bedoeling dat zij bij de hoftafels en/of de dansvloer verblijven.
13. Alle avonden, wanneer het koningspaar en de hofhouding worden afgehaald, dienen de aanwezige
geüniformeerde leden en de schutters voorzien te worden van een drankje, op kosten van de
hofhouding.
14. Het is aan het hof zelf om te bepalen of men ‘s avonds in de tent broodjes of ander eten wil
gebruiken. Niets is verplicht en men is vrij om dit eventueel via de uitbater te betrekken. Na afloop
is het gebruikelijk dat men nog iets warms nuttigt. Dit is geen verplichting! Geüniformeerde
bestuursleden met partner en geüniformeerde officieren met partner zijn welkom hieraan deel te
nemen.
15. Het hof dient alle personen die tijdens de receptie komen feliciteren, op eigen kosten te voorzien van
een consumptiebon.
16. Het hof dient ervoor te zorgen dat het domicilie van het koningspaar wordt versierd. De schutterij
zal zorgen voor plaatsing van de Koningsvlaggenmast.
17. In gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien, dient overleg plaats te vinden met het Dagelijks
Bestuur van Schutterij B.U.B.
Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van maart 2010.
John Cremers, voorzitter
Mark van Steen, secretaris
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GEGEVENS KONINGSPAAR
(In te leveren bij secretaris Schutterij BUB)

Jaargang
Naam Koning (voluit)
ID-nummer (paspoort, rbw, id)
Naam Koningin (voluit)
Meisjesnaam Koningin
ID-nummer (paspoort, rbw, id)

Kroningsnaam Koning
Kroningsnaam Koningin

Woonadres Koningspaar
Postcode / woonplaats
Domicilie (indien anders dan adres)

Telefoonnummer(s)
E-mailadres
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Adressenlijst hofhouding
(In te leveren bij de secretaris Schutterij BUB)
Ondergetekenden verklaren plaats te nemen aan het hof van het koningspaar ten jaren 20.. / 20.. van
Schutterij BUB Beek-Ubbergen. Door ondertekening stemmen zij ermee in, bekend te zijn met de richtlijnen
en voorwaarden zoals gesteld door de schutterij en mee te delen in de gemaakte onkosten van het hof
gedurende de schuttersfeesten.
Naam hofleden (per paar):

E-mailadres en mobiel telefoonnummer
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