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Het reglement onderscheidingen is onderdeel van het huishoudelijk reglement

Gilde St. Walburgis Netterden.

Reglement Onderscheidingen St. Walburgis.
Door de algemene ledenvergadering goed gekeurd d.d. 7 maart 2008.
Gewijzigd op d.d. 9 maart 2012.

Ereleden.
Artikel 1

Op grond van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement kent Gilde St. Walburgis één of
meer Ereleden.

Artikel 2

Ereleden zijn leden, die zich op bijzondere wijze ten opzichte van het Gilde zich verdienstelijk
hebben gemaakt.

Artikel 3

Ereleden worden benoemd door de ledenvergadering op voordracht van het Bestuur.

Artikel 4

Zij worden op passende wijze onderscheiden met een zilveren Schildje, welke hen, vergezeld
van een oorkonde steeds zoveel mogelijk in de ledenvergadering van het Gilde zal worden
uitgereikt. Ereleden zijn vrij van contributie.

Medaille bij 12.5 jaar actieflid.
Artikel 5

Verder kent het Gilde St. Walburgis een medaille bij 12.5 jaar actieflid. Deze draagmedaille zal
in brons zijn uitgevoerd en voorzien zijn van de kleuren van het Gilde. Deze draagmedaille zal
tevens worden uitgevoerd met het logo van Gilde St. Walburgis.

Artikel 6

Actieve leden zijn zij, die actief deelnemen binnen de schutterij als Tamboer, Schutter,
Officier, bestuurslid of Vaandrig. Ook geld deze onderscheiding voor zij, die actief zijn binnen
Fanfare Concordia en tevens lid zijn van Gilde St. Walburgis.

Artikel 7

Deze medaille zal, eveneens voorzien van een oorkonde worden uitgereikt aan leden, die aan
deze criteria zoals in artikel 6 wordt vermeld voldoen.

Artikel 8

Deze medaille zal worden uitgereikt op de ledenvergadering door de Voorzitter en er zal een
foto worden gemaakt voor het archief van het Gilde.

Artikel 9

De ledenvergadering van Gilde St. Walburgis machtigt het Bestuur over de toekenning van
deze onderscheidingen te beslissen.

Medaille bij 25 jaar actieflid.
Artikel 10

Bij 25 jaar actieflid kent het Gilde St. Walburgis een medaille. Deze draag medaille zal in zilver
zijn uitgevoerd en voorzien zijn van de kleuren van het Gilde. Deze draagmedaille zal tevens
worden uitgevoerd met het logo van Gilde St. Walburgis.

Artikel 11

Actieve leden zijn zij, die actief deelnemen binnen de schutterij als Tamboer, Schutter,
Officier, bestuurslid of Vaandrig. Ook geld deze onderscheiding voor zij, die actief zijn binnen
Fanfare Concordia en tevens lid zijn van Gilde St. Walburgis.

Artikel 12

Deze medaille zal, eveneens voorzien van een oorkonde worden uitgereikt aan leden, die aan
deze criteria zoals in artikel 10 wordt vermeld voldoen.

Artikel 13

Deze medaille zal worden uitgereikt op de ledenvergadering door de Voorzitter en er zal een
foto worden gemaakt voor het archief van het Gilde.

Artikel 14

De ledenvergadering van Gilde St. Walburgis machtigt het Bestuur over de toekenning van
deze onderscheiding.

Medaille bij 40 jaar actieflid.
Artikel 15

Bij 40 jaar actieflid kent het Gilde St. Walburgis een medaille. Deze draag medaille zal in goud
zijn uitgevoerd, en voorzien zijn van de kleuren van het Gilde. Deze draagmedaille zal tevens
worden uitgevoerd met het logo van Gilde St. Walburgis.

Artikel 16

Actieve leden zijn zij, die actief deelnemen binnen de schutterij als Tamboer, Schutter,
Officier, bestuurslid of Vaandrig. Ook geld deze onderscheiding voor zij, die actief zijn binnen
Fanfare Concordia en tevens lid zijn van Gilde St. Walburgis.

Artikel 17

Deze medaille zal, eveneens voorzien van een oorkonde worden uitgereikt aan leden, die aan
deze criteria zoals in artikel 15 wordt vermeld voldoen.

Artikel 18

Deze medaille zal worden uitgereikt op de ledenvergadering door de Voorzitter en er zal een
foto worden gemaakt voor het archief van het Gilde.

Artikel 19

De ledenvergadering van Gilde St. Walburgis machtigt het Bestuur over de toekenning van
deze onderscheiding.

Medaille bij 50 jaar actieflid.
Artikel 20

Bij 50 jaar actieflid kent het Gilde St. Walburgis een medaille. Deze draag medaille zal in goud
zijn uitgevoerd en voorzien zijn van de kleuren van het Gilde. Deze draagmedaille zal
uitgevoerd worden met het logo van Gilde St. Walburgis, met daar om heen een lauwerkrans.

Artikel 21

Actieve leden zijn zij, die actief deelnemen binnen de schutterij als Tamboer, Schutter,
Officier, bestuurslid of Vaandrig. Ook geld deze onderscheiding voor zij, die actief zijn binnen
Fanfare Concordia en tevens lid zijn van Gilde St. Walburgis.

Artikel 22

Deze medaille zal, eveneens voorzien van een oorkonde worden uitgereikt aan leden, die aan
deze criteria zoals in artikel 20 wordt vermeld voldoen.

Artikel 23

Deze medaille zal worden uitgereikt op de ledenvergadering door de Voorzitter en er zal een
foto worden gemaakt voor het archief van het Gilde.

Artikel 24

De ledenvergadering van Gilde St. Walburgis machtigt het Bestuur over de toekenning van
deze onderscheiding.

Medaille bij 60 jaar actieflid.
Artikel 25

Bij 60 jaar actieflid kent het Gilde St. Walburgis een medaille. Deze draag medaille zal in goud
zijn uitgevoerd en voorzien zijn van de kleuren van het Gilde. Deze draagmedaille zal
uitgevoerd worden met het logo van Gilde St. Walburgis, met daar om heen een lauwerkrans
en een 5 puntige ster daarboven als symbool voor het dorp Netterden.

Artikel 26

Actieve leden zijn zij, die actief deelnemen binnen de schutterij als Tamboer, Schutter,
Officier, bestuurslid of Vaandrig. Ook geld deze onderscheiding voor zij, die actief zijn binnen
Fanfare Concordia en tevens lid zijn van Gilde St. Walburgis.

Artikel 27

Deze medaille zal, eveneens voorzien van een oorkonde worden uitgereikt aan leden, die aan
deze criteria zoals in artikel 25 wordt vermeld voldoen.

Artikel 28

Deze medaille zal worden uitgereikt op de ledenvergadering door de Voorzitter en er zal een
foto worden gemaakt voor het archief van het Gilde.

Artikel 29

De ledenvergadering van Gilde St. Walburgis machtigt het Bestuur over de toekenning van
deze onderscheiding.

Lid van verdienste. (deze komen te vervallen)
Artikel 30

Verder kent Gilde St. Walburgis het lid van verdienste. Dit houdt in, dat als een lid de leeftijd
van 60 jaar heeft bereikt, hij vrij is van contributie.

Artikel 31

Deze bepalingen zoals genoemd in artikel 30, gelden voor leden die aan deze criteria zoals in
artikel 30 wordt vermeld voldoen.

Artikel 32

Leden zijn zij, die lid zijn van Gilde St. Walburgis te Netterden.

Artikel 33

Leden van verdiensten worden benoemd door de ledenvergadering op voordracht van het
Bestuur.

Slotbepalingen.
Artikel 34

1. Ereleden zijn leden, die zich op bijzondere wijze ten opzichte van het Gilde zich
verdienstelijk hebben gemaakt.
2. Actieve leden zijn zij, die actief deelnemen binnen de schutterij als Tamboer, Schutter,
Officier, bestuurslid of Vaandrig. Ook geld deze onderscheiding voor zij, die actief zijn binnen
Fanfare Concordia en tevens lid zijn van Gilde St. Walburgis.
3. Leden zijn zij, die lid zijn van Gilde St. Walburgis te Netterden.

Artikel 35

Het reglement onderscheidingen treed in werking na goedkeuring van de ledenvergadering.

Artikel 36

Vanaf de datum van goedkeuring zal het Bestuur nagaan wie van de leden ( of aspirant
leden/actieve leden ) voor deze onderscheidingen in aanmerking komen.

Artikel 37

Onderscheidingen worden niet met terugwerkende kracht uitgereikt.
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