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Reglement
voor de majesteiten van de EGS
- Europakoning/in en Europaprins/es Op basis van de statuten van de EGS stelt het presidium de taken voor de in functie zijnde
Europamajesteiten (Europakoning/in en Europaprins/es) vast in het volgende reglement:
1.
De Europese Gemeenschap van historische Schuttersgilden (EGS) stelt, in het kader van het
feest van het Europees Schutters Treffen (EST), door middel van een schietwedstrijd, om de 3
jaar haar Europamajesteiten vast, die deze functie tot het volgende Europees Schutters Treffen
uitoefenen.
2.
De majesteiten van de EGS worden uitgeroepen tot koning/prins bij het laatste schot in de
schietwedstrijd, volgens de plaatselijke tradities van het land, waar de wedstrijd plaatsvindt.
3.
Als uiterlijk teken van waardigheid krijgen de Europamajesteiten in een feestelijke kerkdienst
de konings- of prins(en)keten omgehangen .
De keten wordt door de waardigheidsdrager in bewaring genomen, goed onderhouden en bij
officiële gelegenheden gedragen gedurende hun gehele ambtstermijn.
Voor bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld tentoonstellingen, moet de keten ter beschikking
worden gesteld aan het presidium.
4.
De Europamajesteiten zijn bijzondere, vooraanstaande vertegenwoordigers van de EGS.
Zij voeren uitsluitend representatieve taken van de EGS uit. Hun openbare optreden moet functie
waardig zijn, met in achtneming van tradities volgens de thuisregio van de Europamajesteiten.
Het presidium ondersteunt de Europamajesteiten naar beste vermogen bij het uitvoeren van hun
representatieve taken.
5.
In alle representatieve aangelegenheden van de Europamajesteiten vindt er nauwkeurig
afstemming plaats met de generaalsecretaris.
Dit geldt ook voor officiële verklaringen en toespraken, die verder gaan dan algemene
begroetingswoorden. In twijfelgevallen kunnen de Europamajesteiten de zaken aan het presidium
voorleggen.
6.
De Europamajesteiten zijn gedurende hun ambtstermijn raadgevende leden van de Algemene
Vergadering van de EGS. Bij de vergaderingen van het presidium kunnen ze worden uitgenodigd
en nemen daaraan deel met een raadgevende stem.
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7.
De Europamajesteiten dienen gedurende hun ambtstermijn bij de officiële gelegenheden van de
EGS aanwezig te zijn (bijv. Algemene Vergadering, presidiumvergaderingen, Europese
Schutters Treffen). Voor de hiervoor gemaakte kosten ontvangen zij een kostenvergoeding
volgens de afspraken, die voor het presidium gelden.
Daarnaast beslissen de Europamajesteiten naar eigen inzichten, bij welke andere afspraken ze
aanwezig zijn. Hun optreden moet altijd de doelen van de EGS dienen. Voor de waarneming van
deze afspraken worden geen onkosten vergoed.
Bij bijzondere openbare optredens, zoals een uitnodiging van de overheid of regering, is voor
deze vertegenwoordiging / deelname de goedkeuring van de generaalsecretaris van het presidium
nodig voor deze afvaardiging. Voor de mogelijke toespraak bij deze gelegenheid geldt nr. 5 van
het reglement.
8.
De Europamajesteiten worden bij alle gelegenheden van de EGS het eerste begroet. Ze krijgen
een ereplaats bij deze gelegenheden aangeboden.
9.
Als de Europamajesteiten door hun aanwezigheid of op een andere wijze het aanzien van de EGS
schade toebrengen, kan de waardigheidsdrager, door een besluit van het presidium, van hun
functie ontslagen worden. Dit besluit van het presidium wordt in de eerstvolgende Algemene
Vergadering voor besluitvorming voorgelegd.
De Algemene Vergadering besluit dan of het voorgenomen besluit van het presidium terecht is.
Bovendien kan zij de waardigheidsdrager voor een verdere termijn toestaan om door te gaan of
hem geheel uit zijn functie ontslaan.
Alle beslissingen van het presidium en de Algemene Vergadering in deze zaak kunnen alleen
plaatsvinden als 2/3 van de stemgerechtigden aanwezig zijn.
10.
Aan het einde van de functietermijn van de Europamajesteiten, normaliter bij het eerstvolgende
Europees Schutters Treffen, geven de Europamajesteiten hun keten aan het presidium terug.
In het kader van de introductie van de nieuwe Europamajesteiten wordt afscheid genomen van de
oud-koning en oud-prins. Zij ontvangen als herinnering aan hun functietermijn een
herinneringsteken, dat niet mag worden aangepast of veranderd.
Dit reglement is vastgesteld tijdens de vergadering van het presidium op 20 februari 2015 in
Gent (B) en bevestigd in de Algemene Vergadering op 11 april 2015 in Sibenik (KR).
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