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 Onderscheidingen kunnen worden uitgereikt aan leden van schuttersgilde Claudius 

Civilis. Volgens het huishoudelijk reglement artikel 1 kennen we de volgende leden; 

 

 

Artikel 1 Leden 

1.0. Leden algemeen 

De leden van de vereniging betreffen natuurlijke personen. 

Binnen deze leden wordt onderscheid gemaakt in : 

Aspirant leden, leden, leden van verdiensten 

Om lid te kunnen worden dient men zich uiterlijk op de laatste donderdag voor de Pannerdense 

kermis aan te melden. Toelating tot het lidmaatschap vindt plaats met goedkeuring van de Senaat. 

Beschrijving leden: 

1.1 Aspirant lid 

Aspirant lid is hij/zij die een uniform draag van het schuttersgilde en nog niet de leeftijd van 16 jaar 

heeft bereikt. Aspirant lid kan men uitsluitend worden op voordracht van de Senaat. Aspirant 

lidmaatschap stopt bij het bereiken van de leeftijd van 16 jaar.  

1.2 Lid 

Lid is hij/zij die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Voor de vaststelling van de leeftijd wordt als 

peildatum de 1e zondag van oktober aangehouden. Om lid te kunnen worden dient men zich aan te 

melden op de door de Senaat daarvoor aangewezen data. Toelating tot het lidmaatschap vindt plaats 

met goedkeuring van de Senaat. Voor hen die buiten Pannerden woonachtig zijn is tevens van 

toepassing dat er een binding met Pannerden moet zijn, dit met instemming van de Senaat. 

1.3 Leden van verdiensten 

Lid van verdiensten is hij/zij die is voorgedragen door de senaat.  Voor verdere informatie zie protocol  

“Corps der hoogwaardigheidsbekleders”. 

 

 We maken onderscheid in de volgende onderscheidingen ; 

 Jubilea 

 Speciale verdiensten 

 Standaard versierselen 

o Onderscheidingen Koning en Koningin 

o Onderscheidingen Keizer en Keizerin 

o Linten en onderscheidingen Senaat en Kolonel  

 

 Binnen jubilea en Speciale verdiensten maken we onderscheid in 

 Leden/schutters 

 Personen die onderdeel zijn van het corps der hoogwaardigheidsbekleders 



 

Jubilea 

 Leden/schutters 

 Hij/zij die onafgebroken 40-50-60-70-75-80 jaar lid is van het schuttersgilde komt in 

aanmerking om gehuldigd te worden. De huldiging vindt jaarlijks plaats tijdens het 

Koningsbal voorafgaande aan Koningsdag.  

Jubilarissen worden schriftelijk uitgenodigd waarbij gevraagd wordt of de huldiging op prijs 

wordt gesteld en men aanwezig zal zijn tijdens Koningsbal. 

Indien een huldiging niet op prijs wordt gesteld zullen er ook geen versierselen worden 

besteld. 

Indien men niet aanwezig kan zijn op maar de huldiging wel op prijs stelt, zullen de 

versierselen thuis worden bezorgd. 

Indien men niet aanwezig kan zijn vanwege ziekte of ouderdom, bestaat de mogelijkheid om 

de versierselen door de directie thuis te laten overhandigen. Dit dient bij opgave door de 

jubilaris of familie apart vermeld te worden. 

Voor elke jubilaris is een medaille beschikbaar en een korte speech door de president of 

diens plaatsvervanger. Tevens is er voor de partner een bos bloemen. 

 

 Personen van het corps der hoogwaardigheidsbekleders 

Hij/zij die onafgebroken 25-40-50-60-70-75-80 jaar onderdeel is van het officierencorps 

komt in aanmerking om hiervoor gehuldigd te worden. De huldiging vindt jaarlijks plaats 

tijdens de feestavond van het officierencorps.   

Jubilarissen worden schriftelijk uitgenodigd waarbij gevraagd wordt of de huldiging op prijs 

wordt gesteld en men aanwezig zal zijn tijdens de feestavond. 

Indien een huldiging niet op prijs wordt gesteld zullen er ook geen versierselen worden 

besteld. 

Indien men niet aanwezig kan zijn op maar de huldiging wel op prijs stelt, zullen de 

versierselen thuis worden bezorgd. 

Indien men niet aanwezig kan zijn vanwege ziekte of ouderdom, bestaat de mogelijkheid om 

de versierselen door de directie thuis te laten overhandigen. Dit dient bij opgave door de 

jubilaris of familie apart vermeld te worden. 

Voor elke jubilaris is er een medaille, een schuttersbeeld, een cadeaubon en een korte 

speech door de president of diens plaatsvervanger. Tevens is er voor de partner een bos 

bloemen. 

 

Voor jubilarissen van het officierencorps bestaat tevens de mogelijkheid om een medaille 

aan te vragen bij Kring en/of Federatie. Hiervoor gelden de daarvoor actuele criteria. Bij 

voldoen aan deze criteria zal de secretaris een aanvraag indienen. Bij gehoor geven aan het 

verzoek zal deze huldiging plaatsvinden tijdens het Koningsbal voorafgaande aan 

Koningsdag.  



 

Speciale verdiensten 

 Leden/schutters 

Leden die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor schuttersgilde 

Claudius Civilis komen in aanmerking om benoemd te worden tot lid van verdiensten van het 

schuttersgilde. Afhankelijk van de aard van verdiensten kan een bronzen medaille of een 

zilveren medaille worden uitgereikt. Enkele criteria kunnen zijn, organisatie van een 

evenement, speciale commissieleden, verbouwingen en/of renovaties, etc. 

Kandidaten kunnen worden voorgedragen aan de Senaat, de toewijzing van een dergelijke 

onderscheiding wordt door de Senaat besloten, evenals het type onderscheiding. 

De uitreiking zal op een nader te bepalen moment plaatsvinden. 

 

 Personen van het corps der hoogwaardigheidsbekleders 

Personen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het 

officierencorps van Claudius Civilis komen in aanmerking om benoemd te worden tot lid van 

verdiensten van het schuttersgilde. Afhankelijk van de aard van verdiensten kan een zilveren 

medaille of een zilveren medaille met kroon worden uitgereikt. Enkele criteria kunnen zijn, 

bestuur en commissieleden, opleiding, organisatie evenement, etc. 

Kandidaten kunnen worden voorgedragen aan de Senaat, de toewijzing van een dergelijke 

onderscheiding wordt door de Senaat besloten, evenals het type onderscheiding. 

De uitreiking zal op een nader te bepalen moment plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Standaard versierselen 

 Koning en Koningin 

Voor degene die de hoogste titel van Koning(in) van Claudius Civilis weet te behalen zijn er 

de volgende onderscheidingen; 

 Koningsketting, zodra de nieuwe Koning(in) bekend is zal door de adjudanten de 

Koningsketting met sabelceremonie van de oud Koning(in) worden omgehangen naar 

de nieuwe Koning(in). Elke nieuwe Koning(in) schenkt een nieuw zilveren schildje 

voor aan de Koningsketting tijdens het zittingsjaar. 

 Koningsschild, door de oud-koning(in) zal het Koningsschild worden omgehangen. 

 Koningsmedaille, door de oud-koning(in) zal de Koningsmedaille worden 

omgehangen. 

 Zilveren vogel, door de oud-koning(in) zal de zilveren vogel worden overhandigd. 

 Herinneringsmedaille, de Koning(in) spelt deze op maandagmiddag, na het 

koningschieten op bij zijn of haar voorganger. 

Voor de Koning(in)in van Claudius Civilis die door bovengenoemde Koning(in) zijn benoemd  

zijn er de volgende onderscheidingen; 

 Koningsmedaille 

Tijdens officiële momenten zijn Koning en Koningin in vol ornaat en met alle versierselen 

aanwezig. Zodra het officiële gedeelte voorbij is, zullen Koningsketting en Zilveren vogel door 

de Senaat worden opgeborgen. De koning(in) draagt nu alleen nog het Koningsschild en de 

Koningsmedaille. 

 

 Keizer en Keizerin 

Voor degene die de titel van Keizer(in) van Claudius Civilis weet te behalen zijn er de 

volgende onderscheidingen; 

 Keizersmedaille,  zodra de nieuwe Keizer(in) bekend is zal door de adjudanten de 

Keizersmedaille met sabelceremonie van de oud Keizer(in) worden omgehangen naar 

de nieuwe Keizer(in). 

 Herinneringsmedaille, de nieuwe keizer(in) spelt deze op bij zijn of haar voorganger. 

 

 

 

 

 

 



 

 Senaat en Kolonel 

Voor de Senaat en voor de Kolonel zijn er een aantal standaard versierselen. 

 

President 

 Medaille aan Oranje lint met de tekst President 

 Medaille aan Blauw/Oranje lint met de tekst Directie 

 Rozet met de tekst Senaat 
 

Secretaris 

 Medaille aan Blauw/Oranje lint met de tekst Directie 

 Rozet met de tekst Senaat 
 

Penningmeester 

 Medaille aan Blauw/Oranje lint met de tekst Directie 

 Rozet met de tekst Senaat 
 

Senator Kermis 

 Medaille aan Blauw/Oranje lint met de tekst Feestcommissie 

 Rozet met de tekst Senaat 

 

Senator Activiteiten 

 Medaille aan Blauw/Oranje lint met de tekst Feestcommissie 

 Rozet met de tekst Senaat 
 

Senator Gebouw 

 Rozet met de tekst Senaat 

 

Senator Officierencorps 

 Rozet met de tekst Senaat 
 

Kolonel 

 Medaille aan Oranje lint met de tekst Kolonel 


