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Protocol bij overlijden 

 

 

 

Voor alle gevallen van overlijden en de daaraan eventueel gekoppelde protocollen geldt dat de 

nabestaanden van het betreffende lid het schuttersgilde hiervan op de hoogte dienen te stellen.  

Dit kan middels een rouwkaart, email  of telefonisch, voor contactgegevens zie www.claudiuscivilis.nl 

 

 

 

Officierencorps + senaat 

Wanneer een lid komt te overlijden die onderdeel uitmaakt van het officierencorps/senaat  en het 

schuttersgilde hiervan in kennis wordt gesteld,  zal de senator Officierencorps ( of bij diens 

afwezigheid een andere senator)  de nabestaanden de condoleances aanbieden.  

Hierbij zal overleg plaatsvinden met de nabestaanden of men eerbetoon op prijs stelt en in welke 

vorm.   

 

Het navolgend eerbetoon zal mogelijk zijn: 

 

1. Vermelding van overlijden op de website en social media kanalen van het schuttersgilde. 

2. Het standaard vaandel wordt bij de uitvaartplechtigheid  geplaatst met een rouwband 

3. Er zal door het  officierencorps een erehaag worden gevormd ten tijde van de 

uitvaartplechtigheid. 

4. Vanuit het officierencorps worden personen aangewezen voor het dragen van de kist en/of 

bloemen tijdens de uitvaartplechtigheid. 

 

 

 

Koningspaar 

Wanneer de Koning of Koningin komt te overlijden tijdens het regeringsjaar en het schuttersgilde 

hiervan in kennis wordt gesteld,  zal de President ( of bij diens afwezigheid een andere senator)  de 

nabestaanden de condoleances aanbieden.  

Hierbij zal overleg plaatsvinden met de nabestaanden of men eerbetoon op prijs stelt en in welke 

vorm.   

 

Het navolgend eerbetoon zal mogelijk zijn: 

 

1. Vermelding van overlijden op de website en social media kanalen van het schuttersgilde. 

2. Het standaard vaandel wordt bij de uitvaartplechtigheid  geplaatst met een rouwband 

3. Er zal door het  officierencorps een erehaag worden gevormd ten tijde van de 

uitvaartplechtigheid. 

 

 

 

 

http://www.claudiuscivilis.nl/


Oud-leden  Officierencorps + senaat 

Wanneer een oud- lid komt te overlijden die onderdeel uit heeft gemaakt van het 

officierencorps/senaat  en het schuttersgilde hiervan in kennis wordt gesteld,  zal de senator 

Officierencorps ( of bij diens afwezigheid een andere senator)  de nabestaanden de condoleances 

aanbieden.   Hierbij zal overleg plaatsvinden met de nabestaanden of men eerbetoon op prijs stelt en 

in welke vorm.   

 

Het navolgend eerbetoon zal mogelijk zijn: 

 

1. Vermelding van overlijden op de website en social media kanalen van het schuttersgilde. 

2. Het standaard vaandel wordt bij de uitvaartplechtigheid  geplaatst met een rouwband 

 

 

 

Leden en rustende leden 

Wanneer een (rustend) lid komt te overlijden dan zal het gilde geen ceremonieel eerbetoon 

bewijzen. Alle overleden leden worden jaarlijks herdacht tijdens de algemene jaarvergadering 

middels een minuut stilte vóór de vergadering. 

 


