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Broederschap van Sint Jan Laren N-H 

 
 

 

Reglement: 
 

Met betrekking tot de benoeming van, vereisten aan en verplichtingen van broedermeesters en –meesteressen van 

de stichting Broederschap van Sint Jan Laren N-H. 

 

Op grond van art. 6a van de statuten van de stichting heeft het bestuur na de statutenwijziging op 29 augustus 

1992 besloten tot het instellen van een werkcommissie welks leden de titel van broedermeester c.q. 

broedermeesteres – hierna steeds aan te duiden als: broedermeester – dragen. 

Het bestuur acht het wenselijk met betrekking tot het toetreden tot de Broederschap alsmede met betrekking tot 

de vereisten aan kandidaten voor het broedermeesterschap alsook met betrekking tot de verplichtingen verbonden  

aan het broedermeesterschap regels vast te stellen en heeft daartoe in zijn vergadering van 23 maart 2012  met 

inachtneming van het bepaalde in art. 10 en 11 lid 1 van de statuten het navolgende reglement aangepast en  

vastgesteld. Het op 5 mei 1999 in zijn vergadering vastgestelde regelement komt hiermee te vervallen. 

 

Artikel 1 
 

Procedure voor het toetreden tot de Broederschap; 
 

1. Iedere broedermeester * heeft het recht kandidaten voor het broedermeesterschap aan het bestuur voor te 

stellen. 

 

2. Een voordracht wordt gedaan aan de secretaris van het bestuur. Deze legt de voordracht voor aan het 

bestuur. 

 

3. Het bestuur pleegt waar nodig ter verdere beoordeling van de voorgedragen kandidaat overleg met de 

voorsteller. 

 

4. Het bestuur heeft de bevoegdheid om een voorgedragen kandidaat af te wijzen dan wel een novicetijd op 

te leggen van tenminste 1 jaar. De voorzitter zal zulks aan de voorsteller meedelen. 

 

5. Indien de voorgedragen kandidaat aan het bestuur aanvaardbaar voorkomt, zal de secretaris aan de 

voorsteller meedelen dat de kandidaat kan worden uitgenodigd. De voorsteller kan zich bij het 

uitnodigen van een kandidaat door een bestuurslid laten vergezellen. 

 

6. Bij de uitnodiging tot de Broederschap worden aan de kandidaat beschikbaar gesteld: 

a) De statuten van de stichting; 

b) Het reglement 

 

7. Indien de kandidaat de uitnodiging tot de Broederschap toe te treden aanvaardt, zal de voorsteller zulks 

aan de secretaris meedelen. 

 

8. De secretaris schrijft vervolgens de betrokkene in het broederschapsregister, door middel van het 

toevoegen van een door de voorzitter, secretaris en de nieuwe broedermeester ondertekende oorkonde 

van de Broederschap. 

 

 

 
*Een onderscheid van bestuursleden en broedermeesters is niet nodig omdat bestuursleden qualitate qua (art. 6a van de statuten) broedermeesters zijn. 
Een “spontane aanmelding van personen zonder voordracht is niet gewenst. Steeds zal een broedermeester bereid moeten zijn een kandidaat voor te 

dragen. 

 

 



 

Secretariaat: Lingenskamp 25 1251JJ  Laren NH  tel.035-5383148 

Stichtingenregister K.v.K. Hilversum nummer 194123  Rabobank  3349.48.800 

2 

Artikel 2 
 

Vereisten aan een kandidaat; 
 

Kandidaten dienen aan de navolgende vereisten te voldoen: 

 

1. De leeftijd van minimaal 18 jaar hebben bereikt en niet ouder zijn dan 60 jaar. 

 

2. Praktiserend Rooms Katholiek zijn. 

 

3. Van onbesproken gedrag zijn. 

 

4. Affiniteit hebben met de parochiegemeenschap Sint Jan –Goede Herder te Laren NH en zich hierbinnen 

verdienstelijk maken c.q. verdienstelijk hebben gemaakt en/of  aantoonbaar bij een andere 

parochiegemeenschap. 

 

5. De bereidheid hebben om zich voor de doelstelling van de stichting naar vermogen in te zetten. 

 

6. Als persoon passen in de cultuur en traditie van de Broederschap. 

 

Artikel 3 

 

Verplichtingen van de broedermeesters; 
 

1. De broedermeesters dragen zoveel als in hun vermogen ligt bij aan het werk en de bloei van de 

Broederschap en daarmee aan de activiteiten van de Broederschap, zowel individueel als in 

groepsverband. 

 

2. Zij dienen zich bewust te zijn van het belang van hun persoonlijke inzet voor de parochie waarvan zij 

deel uitmaken, voor de activiteiten daarvan. Ook is het van belang om deel te nemen aan de kerkelijke 

vieringen en de bijeenkomsten van de Broederschap, teneinde in de geest van de Broederschap haar 

doelstellingen optimaal te helpen verwezenlijken. 

 

3. Tijdens de plechtigheden van het Hoogfeest van de Heilige Johannes de Doper alsook tijdens de 

gedachtenisviering van diens marteldood, de broederschapsmissen en andere representatieve 

bijeenkomsten  dragen de broedermeesters verplicht het hen bij hun toetreden tot de Broederschap door 

het bestuur uitgereikte insigne en de rode sjerp. 

Het dragen van het insigne op andere kerkelijke feestdagen zoals genoemd in de oorkonde is op 

vrijwillige basis doch wel gewenst. 

 

Artikel 4 
 

Beëindiging van het lidmaatschap van de Broederschap; 
 

1. Het lidmaatschap van de Broederschap eindigt: 

a) In het jaar van het bereiken van de leeftijd van 75 jaar. 

b) Door overlijden. 

c) Door opzegging door de broedermeester. 

d) Door opzegging door het bestuur. 

 

2. De opzegging van het lidmaatschap van de Broederschap door de broedermeester geschiedt 

schriftelijk aan de secretaris. Het lidmaatschap eindigt op de datum van ontvangst door de secretaris 

van de schriftelijke opzegging. 

 

3. De opzegging van het lidmaatschap van de Broederschap door het bestuur geschied niet eerder dan, 

nadat de betrokken broedermeester in de gelegenheid is gesteld door het bestuur te worden gehoord. 
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4. De in het vorige lid bedoelde broedermeester wordt door de secretaris bij aangetekend schrijven, 

onder opgave van de gronden welke tot de opzegging hebben geleid, ten spoedigste van de 

opzegging in kennis gesteld. 

 

5. De opzegging door het bestuur kan geschieden: 

a) Wanneer een broedermeester heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het 

broedermeesterschap als hiervoor vermeld in artikel 2;  

b) Wanneer een broedermeester zich onvoldoende inzet voor de belangen en activiteiten van de 

Broederschap;  

c) Wanneer een broedermeester de Broederschap benadeelt. 

d) Wanneer een broedermeester uit eigenbelang namens de Broederschap activiteiten ontplooit.  

 

6. Bij de opzegging door het bestuur welke met onmiddellijke ingang kan geschieden, wordt het tijdstip 

van beëindiging van het lidmaatschap van de Broederschap vermeld. 

 

Bij het beëindigen van het broedermeesterschap is de broedermeester verplicht het aan hem / haar 

uitgereikte insigne en de rode sjerp bij de secretaris in te leveren of in te laten leveren. 

 

 

Artikel 5 
 

Het erelidmaatschap van de Broederschap; 
 

De Broederschap van Sint Jan kent ook een erelidmaatschap: 

 

1. Ereleden worden door het bestuur benoemd. 

2. Het erelidmaatschap geldt voor het leven tenzij de betrokken broedermeester aangeeft om welke 

reden dan ook het erelidmaatschap te willen beëindigen. 

3. Voor het erelidmaatschap gelden ook de beëindigingsvoorwaarden, zoals genoemd in artikel 4 

m.u.v. sub 1a en sub 5b. 

4. Ereleden hebben geen stemrecht. 

 

Aldus vastgesteld door de Broederschap van Sint Jan Laren N-H. 

 

In haar vergadering te Laren d.d. 23 maart 2012. 

 

 

 

 

A.J.W. Vos, 

Broedermeester/ 

Voorzitter.  

 

 

 

 

 

Chr.P.P.A. Bogaers, 

Broedermeester/ 

Secretaris. 


