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A. Vooraf: 

 

1. Het reglement tot toekenning van een rang maakt onderdeel uit van het reglement van inwendige 

orde dat opgesteld wordt door de Raad van Bestuur. De algemene vergadering hoeft hier niet in 

tussen te komen voor zover er geen conflict is met de statuten. 

De Raad van Bestuur kan rechtsgeldig en autonoom beslissen over onderhavig voorstel. 

2. “Uitzonderlijke verdiensten” zoals die verder zijn voorzien, zijn inzet en inspanningen die de 

normale inzet in een functie sterk overschrijden.  De organisatie-aanvrager dient dit uitvoerig te 

motiveren en worden gecontroleerd door de Referendaris van de regio. De Kanselarij zal deze 

objectief evalueren. 

3. Overgangsmaatregel: de bronzen medaille in het oud reglement is equivalent van zilver in bepaalde 

gevallen. Dus kan een vraag naar goud gerechtvaardigd zijn, het Kapittel zal over deze individuele 

gevallen beslissen. 

4. Een promotie gebeurt niet meer automatisch…promotie kan wel aangevraagd worden na 5 jaar 

gouden medaille voor de rang van officier , na 7 jaar Officier voor de rang van Commandeur . 

Tussentijds kunnen steeds palmen worden toegekend. 

5. Voor de Investituur wordt geen maximum opgelegd op het aantal medailles per rang. 

6. Voor de Investituur wordt geen maximum aantal kandidaten opgelegd per 

organisatie/gilde/vereniging gezien die diverse disciplines kunnen hebben. 

 

 

 

 

 

 

B. Rol van de Referendaris/Assessor:  

De Referendaris of Assessor is de vertegenwoordiger van de Orde in de regio die hem/haar werd 

toegewezen. 

7. Hij/zij moet zelf afwegen indien er een maximum aantal laureaten is per gilde , hij/zij evalueert. 

Hij/zij kan de kandidaten verdelen over meerdere jaren. 

8. Hij/zij dient ook de kandidaten en de reeds opgenomen leden te motiveren om hun lidgeld te 

betalen. 

9. Hij/zij promoot de Orde 

10. Hij/zij zal eventuele bestaande gemedailleerden oproepen indien ze recht hebben op een promotie. 

11. Het secretariaat staat de referendaris/Assessor bij met de nodige info en documenten bij hun inzet. 
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C. Lidgeld en/of solidariteitsbijdrage: 

12. Cfr. de statuten noemen we het lidgeld vanaf zilver en brons een solidariteitsbijdrage. 

13. lidgeld bij promotie dient te worden betaald vanaf goud. 

14. Bij inhaalbeweging  zal, maximaal 5 jaar lidgeld of 5 x 20 € worden aangerekend om te kunnen 

promoveren naar Officier. Voor promotie naar zilver of goud worden maximaal 3 jaar lidgelden 

aangerekend. Die 20 € houdt telkens 5 € in ten gunste van de stichting Pelicano. 

 

D. WAARDERINGSMEDAILLE in Brons 

 

Waarderingsmedaille voor personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Orde en/of een 

schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap. 

 

Elke gilde kan verdienstelijke personen voorstellen die zich ten dienste hebben gesteld van 

schuttersgilde, schutterij, broederschap, koepelorganisatie, federatie, kring… 

 

De verdienstelijke persoon hoeft geen lid te zijn van de organisatie-aanvrager. 

 

Een gemotiveerde aanvraag dient van de organisatie uit te gaan en ondertekend te worden door drie 

personen.  Het Kapittel zal de aanvraag beoordelen na overleg met de Referendaris van de regio die zal 

adviseren. 

Waar het gaat om politieke mandatarissen, dient voldoende kritische zin aan de dag worden aangelegd 

door de aanvragende overheid of gilde. 

 

 

 

F. Jeugdmedaille 

Jeugdmedaille voor hij of zij (tot 16 jaar) die zich tot Jeugdkoning heeft geschoten. 

 

 

 

G. ZILVEREN MEDAILLE 

Men komt in aanmerking voor het dragen van de zilveren medaille:1  Ofwel na 20 jaar 

lidmaatschap van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap 

2 Ofwel na 20 jaar erelidmaatschap van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap  

3 - Ofwel na 15 jaar lid van het bestuur of eed van een schuttersgilde, schutterij of 

schutsbroederschap 

4  Ofwel na 15 jaar eredeken, deken of hoofdman van een schuttersgilde, schutterij of 

schutsbroederschap 

5 - Ofwel na 10 jaar bestuurslid van een koepelorganisatie (federatie, verbond, kring of dgl.) 
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6 – Ofwel hij of zij die koning of Prins (vanaf 16 jaar) van een schuttersgilde, schutterij of 

schutsbroederschap heeft geschoten. 

7 - Bij uitzonderlijke verdiensten t.o. zijn schuttersgilde, schutterij, schutsbroederschap,het 

gildewezen of de Orde (zie ook Administratie der Bewegingen- Art.29 & 30) 

8 –Als tussenstap naar de gouden medaille, heeft men recht op een zilveren Palm. 

9 - Bij toetreding in de Orde als Assessor. 

H   GOUDEN MEDAILLE 

Men komt in aanmerking voor het dragen van de gouden medaille : 

10 - Ofwel na 30 jaar lidmaatschap van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap 

11 -  Ofwel na 25 jaar erelid van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap 

12 - Ofwel na 25 jaar lid van het bestuur of de eed van een schuttersgilde, schutterij of 

schutsbroederschap. 

13 - Ofwel na 25 jaar eredeken, deken, hoofdman of equivalent van een schuttersgilde, 

schutterij of schutsbroederschap 

14 - Ofwel na 15 jaar lid van het bestuur van een koepelorganisatie ( federatie, verbond, kring 

of dgl) 

15 – hij of zij die zich Prins heeft geschoten van een Europese koepelorganisatie van 

Schuttersgilden, Schutterijen of Schutsbroederschappen. 

15b. Hij/zij die zich Keizer(in) van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap heeft 

geschoten. **De Kanselarij zal zich beraden over het correcte statuut van een Keizer(in) in de 

schutterij om de onderscheiding en toevoegingen correct toe te kennen. 

16 - Bij uitzonderlijke verdiensten tegenover het gildewezen of de Orde 

17 - Bij toetreding in de Orde als Referendaris. 

18 – Na 5 jaar eigenaar van gouden medaille heeft men recht op een gouden Palm als 

tussenstap naar Officier. 

Om in aanmerking te komen voor een gouden medaille moet de kandidaat vanaf het jaar dat 

hij/zij zijn/haar zilveren medaille heeft ontvangen, jaarlijks zijn bijdrage hebben betaald (of 

dit alsnog willen regelen, zie regeling voorstellen per medaille).  De kandidaat moet tenminste 

5 jaar de zilveren medaille hebben gehad. 

(zie ook Administratie der Bewegingen - art 29 & 30) 
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I. OFFICIER 

Men kan in aanmerking komen voor de officiersmedaille : 

19 - hij/zij die zich koning(in) heeft geschoten van een Europese koepelorganisatie van 

schuttersgilden, schutterijen of schutsbroederschappen 

20 - EN na 40 lidmaatschap van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap 

21 - EN na 40 jaar erelid van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap 

22 - EN na 30 jaar lid van het bestuur of de eed van een schuttersgilde, schutterij of 

schutsbroederschap 

23 - EN na 30 jaar eredeken, deken, hoofdman of equivalent van een schuttersgilde, schutterij 

of schutsbroederschap 

24 - EN na 25 jaar lid van het bestuur van een koepelorganisatie ( federatie, verbond, kring of 

dgl) 

25 - Bij buitengewone verdiensten tegenover het gildewezen of de Orde. 

(zie ook Administratie der Bewegingen - art 29 & 30) 

 De kandidaten voor officier moeten tenminste 45 jaar zijn 

Om in aanmerking te komen voor een officiersmedaille moet de kandidaat vanaf het jaar dat 

hij/zij zijn/haar gouden medaille heeft ontvangen, jaarlijks zijn bijdrage hebben betaald (of dit 

alsnog willen regelen, zie regeling voorstellen per medaille).  De kandidaat moet tenminste 5 

jaar een gouden medaille hebben gehad. 

Het dossier moet vooraf besproken worden door de gilde, schutterij of schutsbroederschap 

met de referendaris van zijn/haar landsgedeelte. De voordracht wordt altijd voorgelegd aan 

het kapittel die de aanvraag zal beoordelen. Van de uitslag van deze beoordeling hangt het af 

of de kandidaat in aanmerking komt voor de rang van officier. 
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J. COMMANDEUR 

Men kan in aanmerking komen voor het dragen van het commandeurskruis 

26 - wegens zeer uitzonderlijke verdiensten tegenover het gildewezen of de Orde 

(zie ook Administratie der Bewegingen art. 29 & 30) 

De kandidaten van voor het Commandeurskruis moeten ten minste 50 jaar zijn. 

Om in aanmerking te komen voor het dragen van het commandeurskruis moet de kandidaat 

vanaf het jaar dat hij/zij zijn/haar vorige medaille heeft ontvangen, jaarlijks de bijdrage 

hebben betaald (of dit alsnog willen regelen, zie regeling voorstellen per medaille). 

Het dossier moet vooraf besproken worden door de gilde, schutterij of schutsbroederschap 

met de referendaris van zijn/haar landsgedeelte. De voordracht wordt altijd voorgelegd aan 

het kapittel die de aanvraag zal beoordelen. Van deze beoordeling hangt het af of de kandidaat 

in aanmerking komt voor de rang van commandeur. 

 

 

 

I. TOEVOEGINGEN OP HET LINT VAN DE  MEDAILLE 

De toevoegingen in de eigen regio worden door referendarissen 
uitgereikt, dit kan gebeuren bij gildedagen, koepelfeesten.   De Kandidaten  
mogen wel nog komen naar de investituur indien zij dit wensen. De andere 
onderscheidingen/medailles zijn nog steeds verplicht af te halen op de 
Investituur behoudens in “articulo mortis” of hoogdringendheid waarover 
het Bestuur van de Orde zich zal uitspreken.   De diploma’s, zelfs van de 
toevoegingen zijn steeds door het secretariaat op te maken.  Ook de 
toevoegingen worden beslist door het Kapittel tijdens diens jaarlijkse 
vergadering. Bij verlening van toevoeging door de Referendarissen zal het 
ontvangstbewijs moeten worden getekend door de laureaat en te worden 
terugbezorgd aan het secretariaat.  De naam van de laureaat-toevoeging 
wordt vermeld in het gulden boek, maar wordt niet getekend.  De betaling 
van de medaille en/of de toevoeging moet zijn gebeurd vooraleer die kan 
worden toegekend. 

Toevoegingen (palm en papegaay) kunnen gebeuren zonder limiet 
van aantal. 

1.PALM  

De palm wordt toegekend als tussentijdse promotie 

Zilver als promotie tussen zilver en goud, na 3 jaar zilveren medaille. 

Goud als promotie tussen goud en officier, na 3 jaar gouden medaille. 
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2.PAPEGAAI  

De Papegaai wordt toegekend vanwege koning- of keizerschap ( voor 

koningin of keizerin, dient hij of zij, zelf de Papegay of Koning(in) 

geschoten te hebben en is niet bedoeld voor de ceremoniële functie) 

waarbij volgende normen worden gehanteerd 

 

BEHAALDE 

STATUS 

 

MEDAILLE 

 

TOEVOEGING 

 
koning(in) zilver bronzen papegaai 

2 maal koning(in) 

zonder onderbreking 

zilver zilveren papegaai 

 

 
vaker koning(in) 

Echter met 

onderbreking 

zilver bronzen papegaai 

voor iedere koningschap 

 
 

keizer(in)  

 

Goud art14b 

 

 

gouden papegaai 

art 15 b 

De aanvraagformulieren dienen ten laatste op 1 september 

van het lopende jaar in het bezit van de griffie van de Orde te 

zijn. 

Alle verzoeken worden op identieke manier behandeld en volgen 

dezelfde  administratieve  weg. 

 

Art 29 Rangneming of promotie wegens bijzondere verdiensten 

Verzoeken tot rangneming of promotie wegens bijzondere verdiensten 

dienen vergezeld te zijn van een verklaring van de betreffende 

kandidaat, ondertekend door minimum drie (3) leden van het bestuur 

of de eed van de schuttersgilde, schutterij of  schutsbroederschap, en 

waarin de betreffende verdiensten verklaard worden. 
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Art 30  Aangaande de promoties  

In verband met de promoties tot officier, commandeur, dient de 

kandidaat in de vastgelegde periode jaarlijks een daad te hebben 

gesteld welke zijn toewijding aan de De Nobele Orde van de Papegay, 

zijn gilde, schutterij of het gildewezen bewijst. Deze daad of daden 

dienen bevestigd bij middel van een geschrift dat door de aanvrager bij 

het verzoek tot promotie dient gevoegd. 

. 

 

 

 

 


