Besluit van 6 december 2015, houdende de instelling van de Orde
van de Gouden Rakker
Het bestuur van Carnavalsstichting De Biesboschrakkers heeft besloten:
Artikel 1
Er wordt een Orde ingesteld.
Artikel 2
De Orde zal de naam dragen van ‘Orde van de Gouden Rakker’.
Artikel 3
De Orde zal bestaan uit 3 graden.
Artikel 4
Alle benoemingen zullen geschieden door het bestuur van Carnavalsstichting De Biesboschrakkers.
Artikel 5
De Orde, met de bijbehorende onderscheidingstekens en toebehoren, zal worden beheerd door de
Kanselier der Orde van de Gouden Rakker. Hij draagt zorg voor het behoud en de zuiverheid van de Orde
namens het bestuur van Carnavalsstichting De Biesboschrakkers. Tevens kan hij het bestuur van
Carnavalsstichting De Biesboschrakkers van advies voorzien aangaande een voorstel tot benoeming. Deze
Kanselier wordt aangesteld door het bestuur van Carnavalsstichting De Biesboschrakkers en draagt ter
herkenning een functieonderscheidingsteken van de Orde.
Artikel 6
De Leden van de eerste graad van deze Orde dragen de naam van Officier.
De Leden van de tweede graad van deze Orde dragen de naam van Ridder.
De Leden van de derde graad van deze Orde dragen de naam van Lid.
Artikel 7
1. Het versiersel van deze Orde, waarvan het model nader zal worden vastgesteld, bestaat uit een vierarmig
kruis met een diameter van 35 millimeter die gedekt wordt door een kroon, met in het centrum van het
kruis een cirkelvormig omlijst schild met een diameter van 21 millimeter. Het schild heeft op de voorzijde in
reliëf afgebeeld de mascotte van de stichting, ‘Rakker’. De vier omlijste armen van het kruis zijn van gelijke
lengte en dragen de letters C, S, B, en R. De keerzijde is vlak en vermeldt ‘C.S. De Biesboschrakkers’ met daar
onder het gemeentewapen van de voormalige gemeente Hooge en Lage Zwaluwe.
2. Het lint is blauw van kleur en heeft één of meerdere smalle verticale banen in de kleur geel, afhankelijk
van de graad.
Artikel 8
1. Zij, aan wie de Orde van de Gouden Rakker in de derde graad (Lid) reeds eenmaal is toegekend, en die
daarna wederom door gelijkwaardige redenen in aanmerking komen voor een onderscheiding in dezelfde
graad, ontvangen een cijfer ‘2’ in brons die gedragen dient te worden op het lint. Bij een volgende
toekenning ontvangt men een cijfer ‘3’ in brons en verder, tot en met de negende toekenning.
2. Zij, aan wie de Orde van de Gouden Rakker in de tweede graad (Ridder) reeds eenmaal is toegekend, en
die daarna wederom door gelijkwaardige redenen in aanmerking komen voor een onderscheiding in
dezelfde graad, ontvangen een cijfer ‘11’ in zilver die gedragen dient te worden op het lint. Bij een volgende
toekenning ontvangt men een cijfer ‘12’ in zilver en verder , tot en met de negentiende toekenning.

Artikel 9
Zij, aan wie de Orde van de Gouden Rakker is toegekend, ontvangen naast het onderscheidingsteken tevens
een op naam gestelde oorkonde. Deze wordt officieel ondertekend door de Kanselier der Orde van de
Gouden Rakker in naam van het bestuur van Carnavalsstichting De Biesboschrakkers.
Artikel 10
De Orde van de Gouden Rakker kan worden toegekend aan zowel mensen of verenigingen van binnen de
Zwaluwse gemeenschap, ofwel het Biesboschrakkersrijk, als mensen of verenigingen van buiten de
Zwaluwse gemeenschap.
Artikel 11
De kosten van de onderscheidingstekens en toebehoren komen ten laste van Carnavalsstichting De
Biesboschrakkers.
Artikel 12
Aan de Kanselier der Orde van de Gouden Rakker wordt opgedragen een register bij te houden, bevattende
de namen van diegenen aan wie de Orde van de Gouden Rakker is toegekend.
Dit register is openbaar en kan op verzoek worden ingezien bij de Kanselier. Het zal tevens geplaatst worden
op de website van de stichting: www.biesboschrakkers.nl.
Artikel 13
Bij algemene maatregel van het bestuur van Carnavalsstichting De Biesboschrakkers wordt een reglement
voor de Orde vastgesteld, waarin nadere regels worden gesteld met betrekking tot het toekennen van een
onderscheiding in deze Orde en de bij de onderscheiding behorende tekens en toebehoren.
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