JEUGDRAAD REGLEMENT CARNAVALVERENIGING “DE NOORTUKKERS”
INLEIDING
De jeugdgroep van carnavalvereniging “de Noortukkers” bestaat uit:
 een jeugdprinsenpaar
 de jeugdraad van elf
 de minioren dansgarde
 de mini dansgarde
 de maxi dansgarde
De leeftijdscategorie van onze jeugdraad is van 10 t/m 17 jaar
Er is een wachtlijst aangelegd voor aspirant jeugdleden.
De begeleiding van de jeugdgroep wordt tijdens uittreden en eigen feesten gezamenlijk gedaan
door de jeugdcommissie en de dansmariekecommissie. De eindverantwoording ligt bij de
jeugdcommissie, zij coördineren de algemene gang van zaken van de jeugdgroep.
De jeugdcommissie bestaat in het seizoen 2019/2020 uit:
Jolanda Ackermann
Belinda Bierman
Tina de Best

06 5107 2485
06 4833 4443
06 8359 5706

Laslo Lommen
06 4095 0367
Annemiek Rietmeier 06 2876 7244

Mochten er vragen en/ of opmerkingen zijn bij de ouders of de jeugdleden, dan kan men zich
wenden tot de desbetreffende persoon.
LIDMAATSCHAP CARNAVALVERENIGING
Jeugdleden worden verplicht gesteld tot een lidmaatschap. Zij worden tot de zogenaamde
“gekleurde groep” gerekend, dit is de presentatie groep van de vereniging. De kosten hiervan zijn
€25.00 per carnaval seizoen (index 2015/2016).
Het lidmaatschap wordt door middel van automatische incasso geïncasseerd.
Nieuwe raadsleden krijgen het incasso formulier per mail toegestuurd.
Bij beëindiging van deelname als jeugdraad lid, vernemen wij dit graag.
U kunt dan een email sturen aan jcdcnoordwijk@gmail.com
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KLEDING
Voor de kleding van de jeugdraadsleden dient een huur betaald te worden van €25,00.
Dit bedrag dient voor de kleding uitgifte betaald te worden.
U kunt dit bedrag overmaken naar: NL52RBRB 0939686015 t.n.v. CV de Noortukkers o.v.v. huur
kleding en de naam van het jeugdraadslid.
De jeugdraadsleden krijgen dan voor bepaalde tijd een steek, gilet, cape, strik, sjaal,
handschoenen, veer en een kledinghoes in bruikleen. Zelf dient aangeschaft te worden een zwarte
broek (liefst een pantalon), zwarte sokken, een wit overhemd en zwarte schoenen (geen
sportschoenen.)
Mocht een jeugdlid tussentijds spullen kwijt raken, moet dit per direct aangeschaft worden zodat
wij ons overal compleet kunnen presenteren (voor de kosten hiervan zie bijlage).
De jeugdleden zijn verplicht deze kleding te dragen gedurende een activiteit tot een eind tijd is
gegeven door de jeugdcommissie. Onderhoud en reiniging van de kleding wordt door de
vereniging zelf geregeld. Zolang de kleding in bezit van de jeugdleden is dienen zij met de kleding
om te gaan zoals is voorgeschreven (zie bijlage).
Vanaf de seniorenmiddag dienen alle jeugdleden kant en klaar in pak te verschijnen (dus alle
kleding aan en om en de kledinghoes en jassen thuis laten).
AANWEZIGHEID
De jeugdleden dienen op alle aangegeven en gedurende de gehele activiteit aanwezig te zijn.
Indien een jeugdlid niet aanwezig kan zijn bij een activiteit, dient dit zo spoedig mogelijk gemeld
te worden bij de jeugdcommissie.
VERZAMELEN
De jeugdgroep dient zich op de aangegeven plaats en tijd te verzamelen.
OPHALEN
We maken onderscheidt tussen uittredens (een bezoek brengen aan een vereniging buiten
Noordwijk) en lokale activiteiten. Voor beide activiteiten geldt wel dat de jeugdleden na
beëindiging van de activiteit dienen te worden opgehaald door de ouders. In verband met het
overzicht voor de JC kunnen kinderen niet eerder opgehaald worden, uitzonderingen daar gelaten.
De vereniging is dan niet meer verantwoordelijk voor de jeugdleden.
Lokale activiteiten
De jeugdleden dienen bij de deur/ingang van de feestzaal opgehaald te worden. Nadat de eind tijd
is gegeven moeten alle jeugdleden de locatie verlaten.
Uittredens
De jeugdleden dienen op de aangegeven plaats te worden opgehaald. Bij vertrek wel eerst even
afmelden bij de leiding van de groep.
RESIDENTIE
Voor jeugdleden is het niet toegestaan om zich na een feestavond in de residentie te bevinden.
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ROKEN, ETEN & DRINKEN
Naar aanleiding van de wettelijk bepalingen mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcoholische
dranken en sigaretten kopen. Het is de jeugdleden dus ook verboden om alcoholische dranken te
nuttigen of een sigaret te roken. Mochten jeugdleden van carnavalvereniging “de Noortukkers”
zich niet houden aan deze afspraak, dan wordt per direct het lidmaatschap van de gekleurde groep,
van het desbetreffende jeugdlid stopgezet.
De jeugdcommissie heeft het recht om bij vermoeden van drankbezit de tassen te controleren.
Tevens is voor jeugdleden kauwgom niet toegestaan en consumpties te nuttigen waar chocolade in
is verwerkt. Dit ivm behoud van de kleding.
WAARDEVOLLE SPULLEN & SIERADEN
Het gebruik van mobiele telefoons, mp3 spelers enz. is niet toegestaan tijdens alle activiteiten van
carnavalsvereniging “de Noortukkers”. Het meenemen hiervan is voor EIGEN RISICO!!!
Wij raden aan waardevolle spullen thuis te laten.
De jeugdleden mogen geen sieraden dragen tijdens activiteiten van de carnavalvereniging “de
Noortukkers” niet verwijderbare piercings dienen thuis afgeplakt te worden.

Bijlage: kleding reglement
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BIJLAGE REGLEMENT JEUGDRAAD
KLEDING
De handschoenen van de jeugdraadsleden kunnen zelf gewassen worden. Na een activiteit de cape
uit de kledinghoes halen en even laten luchten. De cape wordt aan het einde van de carnaval door
de vereniging gereinigd. Wij verwachten dat er met zorg met de spullen wordt omgegaan.
Met uittredens kan de kleding in de kledinghoes meegenomen worden, hier mag alleen maar
kleding in dus geen schoenen.
Vanaf de seniorenmiddag dienen de jeugdraadsleden in pak te verzamelen, dus alle kleding aan en
om en de kledinghoes thuis laten.
Aangezien wij erg zuinig zijn op onze kleding en accessoires en wij graag alles aan het einde van
het seizoen weer compleet en heel terug willen zien hebben we voor iedereen de kosten op een
rijtje gezet als er iets niet of niet in goede staat wordt ingeleverd.
Sjaal
Kledinghoes
Gilet
Strik
Steek
Handschoen
Cape
Veer

€ 15.00
€ 10.00
€ 35.00
€ 10.00
€ 175.00
€ 10.00
€ 50.00
€ 5.00
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