
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aan den 
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Reglement 
 

van het Genootschap des handboogs 
op de vogelroede binnen de Gemeente van Bergh, onder den 
naam van den H. Servatius, ingerigt den 9 Juli 1800 zesen vijftig. 

___________ 
Art:1. De stigting van dit Genootschap heeft tot oogwit van zich 
op eene eerlijke wijze te vermaken, dus dat er zullen veel 
kunnen van maken, allen inwoner van Bergh van een goed 
gedrag zijnde en welken bij meerderheid van stemmen door het 
bestuur aangenoemen is. 
Art:2. Het bestuur van dit Genootschap bestaat uyt eenen 
Hoofdman of President gekozen door het Genootschap voor 
negen agtereenvolgende jaren, van twee raadsleden welke alle 
drij jaren zullen gekozen worden en van den Koning. Het 
bestuur aldus zamengesteld benoemd eenen Trésorier en eenen 
Secretaris, welke ook deelnemen in de beraadslagingen. Allen 
zullen bij meerderheid van stemmen in hun ambt mogen 
behouden worden. 
Art:3. Alle geschillen die onder de leden van het Genootschap, 
als ook in de beraadslagingen van het bestuur zouden kunnen 
ontstaan, zullen door den raad zonder verder beroep beslist 
worden. 
Art:4. De leden zullen jaarlijks op den 1ten zondag van Mei den 
Konings vogelschieten; Ingeval van slecht weder den volgenden 
zondag of andersins, volgens goedvinding van het bestuur. 



Art:5. Den Koning heeft de drij Eere scheuten op de koning 
schieting van het volgende jaar alsdan den Hoofdman, en de 
andere leden volgens loting. 
Art:6. Den genen welken op koning schieting den konings vogel 
zal geschoten hebben zal den tital van Koning dragen en voor 
zijne dapperheid dit jaar vrij zijn van retributie geld. 
Art:7. Aanstands na de schieting van den konings vogel zal ieder 
lid aan den nieuwen koning eenen franck betalen om de prijzen 
te koopen. De prijzen moeten ten minste de weerde hebben van 
zoo veel francs als er leden in het Genootschap zijn. 
Art:8. Alle leden zijn verpligt de vergaderingen van het 
Genootschap bijtewoonen welke gesteld zijn op alle eerste 
zondagen van iedere maand van vier tot zes uren na middag ten 
einde ieder lid alsdan eene retributie te betalen van vijftig 
centimen, en ingeval van nalatenschap daar boven nog te betalen 
eene boet van vijf en twintig centimen iedere rijs. 
Art:9. Alle leden die in de vergaderingen van het Genootschap, 
verschil of twist maken, vloeken, lasteren of ontuchtigheden 
bedrijven zal hun gedrag aan het bestuur kenbaar gemaakt 
worden, de welke na goeddunken den plichtigen eene boet zal 
opleggen van ten minste vijftig centimen, of wel uit het 
Genootschap bannen zonder dat den gebannen regt op beroep 
heeft op den tresor of iets het geen aan het Genootschap 
toebehoort. 
Art:10. Geen lid is vrij van retributie of boetengeld volgens de 
artikels in het reglement staande dus zullen al degene welke in 
het vervolg het Genootschap verlaten of uyt het zelve gebannen 

worden ze moeten betalen tot den dag dat zij ophouden er deel 
van te maken , zonder nogtans iets bij hun uytgaan te kunnen ?? . 
Art:11. Het Genootschap zal jaarlijks twee schietingen geven 
door het bestuur gesteld waarvan de winst of het vertier Het 
Genootschap zal aangaan, op andere schietingen zal ieder voor 
zijne eige rekening schieten. 
Art:12. Depersoonen inwooners van Bergh van dit Genootschap 
geen deel makende zullen op de roede niet mogen schieten, 
nogtans kan dit door het bestuur toegelaten worden mits per 
persoon in de kas van het Genootschap vijf en twintig centimen 
te betalen. 
Art:13. Allen inwooner van Bergh die na het beloop van het jaar 
1800 zes en vijftig zou willen deel maken van het Genootschap, 
zal moeten betalen twaalf francs zonder korting aan retributie of 
boetengeld hier voren gemeld. 
Art:14. Er zal jaarlijks op den 1ste zondag van November ten vier 
uren namiddag ten gewone vergaderzaal door den trésorier aan 
de leden des Genootschaps rekening gedaan worden van alle de 
ontfangsten en uitgaven der zelve. 
Art:15. Ingeval van overlijden van een lid van het Genootschap 
zijn al de andere verpligt den eersten of tweeden dienst welke de 
famillie doet doen beytewoonen, of wel eene boet betalen van 
twee francs. 
Art:16. De vogelroede en alle haere toebehoortens zijn den 
eigendom van het Genootschap zoo lang zij bestaat uyt zes 
leden. 



Art:17. Dit genootschap wordt gemaakt eeuwigdurend, dit is 
dat niemand het zelve kan te niet doen zoo lang er zes leden deel 
van maken, dan valt ook de vogelroede met de toebehoortens 
aan deze zes laatste leden in eigendom. Nu verpligten en 
verbinden zich de ondergeteekenden hun te gedragen en te 
schikken volgens het tegenwoordig reglement, als ook voor het 
gene in het tegenwoordig niet zou voorzien zijn en naderhand 
door het bestuur vastgesteld erzou ingebragt of bijgevoegd 
worden. 
 

Gedaen te Bergh den 9 Juli 1800 zes en vijftig. 


