VOORWAARDEN tot RANGNEMING of PROMOTIE

BRONZEN MEDAILLE
Men komt in aanmerking voor het dragen van de Bronzen medaille:
1 – Ofwel na 25 jaar lidmaatschap van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap
2 – Ofwel na 15 jaar lid van het bestuur of Eed van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap
3 – Ofwel na 5 jaar bestuurslid van een koepelorganisatie (Federatie, Verbond, Kring of dgl.)
4 – Als Koning(in) van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap
5 – bij uitzonderlijke verdiensten tegenover zijn schuttersgilde, schutterij, schutsbroederschap of Orde (zie ook “Administratie der Bewegingen – Art.32 & 33)


ZILVEREN MEDAILLE
Men komt in aanmerking voor het dragen van de Zilveren medaille:

6 – Ofwel na 35 jaar lidmaatschap van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap
7 – Ofwel na 25 jaar Ere-lidmaatschap van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroeder –
schap
8 – Ofwel na 20 jaar lid van het bestuur of Eed van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap
9 – Ofwel na 15 jaar Ere-deken, Deken of Hoofdman van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap
10 - Ofwel na 10 jaar bestuurslid van een koepelorganisatie (Federatie, Verbond, Kring of dgl.)
11 - Keizer(in) van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap.
12 – Als promotie na zeven (7) jaar dragen van de Bronzen medaille
13 - Bij zeer uitzonderlijke verdiensten t.o. het gildenwezen of de Orde (zie ook “Administratie
der Bewegingen”- Art.32 & 33)
GOUDEN MEDAILLE
Men komt in aanmerking voor het dragen van de Gouden medaille :
14 – Ofwel na 40 lidmaatschap van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap
15 – Ofwel na 35 jaar Ere-lid van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap
16 – Ofwel na 30 jaar lid van het bestuur of de Eed van een schuttersgilde, schutterij of
schutsbroederschap
17 – Ofwel na 25 jaar Ere-deken, Deken, Hoofdman of equivalent van een schuttersgilde,
schutterij of schutsbroederschap
18 – Ofwel na 15 jaar lid van het bestuur van een koepelorganisatie ( Federatie, Verbond, Kring of
dgl)
19 – als promotie na zeven (7) jaar dragen van de Zilveren Medaille
20 – Bij buitengewone verdiensten tegenover het gildenwezen of de Orde
(zie ook “Administratie der Bewegingen” - art 32 en 33)
OFFICIER
Men kan in aanmerking komen voor de Officiersmedaille :
21 – Indien hij/zij die zich Koning(in) heeft geschoten van een Europese koepelorganisatie van
schuttersgilden, schutterijen of schutsbroederschappen
22 – Hij/zij die ten minste zeven (7) jaar drager is van Gouden medaille
23 - bij uitzonderlijke verdiensten tegenover het gildenwezen of de Orde .
(zie ook “Administratie der Bewegingen” – art 32 en 33)
De kandidaten van 22 en 23 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).

Zijn 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.

COMMANDEUR
Men kan in aanmerking komen voor het dragen van het Commandeurskruis
24 – Hij/zij die ten minste vijf (5) jaar drager is van de Officiersmedaille
25 – wegens zéér uitzonderlijke verdiensten tegenover het gildenwezen of de Orde
(zie ook “Administratie der Bewegingen” – art. 32 & 33)
De kandidaten van 24 en 25 moeten ten minste 45 jaar zijn.
Om in aanmerking te komen voor het dragen van het Commandeurskruis moet de kandidaat vanaf het
jaar dat hij/zij haar vorige medaille heeft ontvangen, jaarlijks de bijdrage hebben betaald (of dit alsnog
willen regelen).
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.
GROOTOFFICIER
Men kan in aanmerking komen voor de rang van Grootofficier
26 – na ten minste vijf (5) jaar dragen van het Commandeurskruis
27 – op voordracht van de Grootmeester wegens zéér uitzonderlijke verdiensten als
Commandeur (zie ook “Administratie der Bewegingen” – art 32 & 33)
Om in aanmerking te komen voor het dragen van het lint van Grootofficier moet de kandidaat vanaf het
jaar dat hij/zij het Commandeurskruis ontving, jaarlijks de bijdrage hebben betaald (of dit alsnog willen
regelen).
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 Grootofficier.
GROOTLINT
Men kan in aanmerking komen voor het dragen van het Grootlint
28 – op voordracht van de Grootmeester wegens zéér uitzonderlijke verdiensten als
Grootofficier (zie ook “Administratie der Bewegingen” – art 32 & 33)
Om in aanmerking te komen voor het dragen van het lint van Grootlint moet de kandidaat vanaf het jaar
dat hij/zij het lint van Grootofficier ontving, jaarlijks de bijdrage hebben betaald (of dit alsnog willen
regelen).




















TOEVOEGINGEN OP HET LINT VAN DE MEDAILLE
PALM
De palm wordt toegekend als tussentijdse promotie
Brons als promotie tussen brons en zilver
Zilver als promotie tussen zilver en goud
Goud als promotie tussen goud en officier
PAPEGAAI
De Papegaai wordt toegekend vanwege Koninck- of Keizerschap waarbij volgende normen worden
gehanteerd :

BEHAALDE STATUS

MEDAILLE

TOEVOEGING

Koning(in)

Brons

Bronzen papegaai

2° maal Koning(in)
zonder onderbreking

Brons

Zilveren papegaai

Vaker Koning(in)
Echter mét
onderbreking

Brons

Bronzen papegaai
voor ieder Koningschap

Keizer(in)

Zilver

Gouden papegaai

ADMINISTRATIE DER BEWEGINGEN
Art 31 – Verzoek tot opname in de Orde
Een verzoek tot opname of promotie in de Orde worden ingediend op een voorgedrukt
formulier “Verzoek tot opname” dat verkrijgbaar is bij de Griffie van de Orde.
De aanvraag mag uitgaan van :
- De Eed of het Bestuur van een schuttersgilde, schutterij of schutsbroederschap of het
Bestuur van een overkoepelende organisatie (Federatie, Kring of dgl.)
- Een lid van de Kanselarij van de Orde
- Elke ranghebber vanaf de rang van Officier
Deze formulieren dienen ten laatste op 15 augustus van het lopende jaar in het bezit
van de griffie der Orde te zijn.
Alle verzoeken worden op identieke manier behandeld en volgen dezelfde administratieve
weg.
Art 32 – Rangneming of promotie wegens bijzondere verdiensten
Verzoeken tot rangneming of promotie wegens bijzondere verdiensten dienen vergezeld te zijn
van een verklaring van uitmuntendheid 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 (zie ook art 33).

Art 33 – Aangaande de promoties
In verband met de promoties tot Officier, Commandeur, Grootofficier of Grootlint
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
gildenwezen bewijst. Deze daad of daden dienen bevestigd bij middel van een
geschrift dat door de aanvrager bij het verzoek tot promotie dient gevoegd
Art 34 – Het Investituurskapittel van de Orde
Elk jaar houdt de Orde een plechtig investituurskapittel dat in principe in november in de
Belgische stad Antwerpen plaatsvindt.
Art 35 – Het is enkel tijdens het Investituurskapittel van de Orde dat de rangnemingen en promoties
plaatsvinden.
Art 36 – Niet-afgehaalde eretekens
Niet-afgehaalde eretekens kunnen slechts op het volgende Investituurskapittel ter beschikking
van de kandidaat gesteld worden.



