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1. Algemene Informatie 
 

1.1 Jeugdcommissie en Dansmariekecommissie 
De Jeugdcommissie en Dansmariekecommissie zijn opgebouwd uit vrijwilligers die hun 
uiterste best doen om samen met de rest van de vereniging een leuk Carnaval te organiseren. 
Dit vergt veel vrije tijd, creativiteit, organisatie en niet te vergeten geduld om alle kinderen 
het naar de zin te maken. Deze inzet verdient respect, ook al zullen sommige kinderen het 
niet altijd naar hun zin hebben. Afspraken gemaakt vanuit de vereniging kunnen mogelijk 
anders zijn dan afspraken thuis. Tijdens activiteiten gaan de afspraken van de vereniging voor. 
 
Alle vrijwilligers van de vereniging hebben één doel voor ogen en dat is gezamenlijk op een 
gezellige manier Carnaval vieren. Zij zijn er voor de kinderen en niet voor zichzelf.  
 
De Jeugdcommissie begeleidt de Jeugdraad en het Prinsenpaar en de Dansmariekecommissie 
de Dansmariekes tijdens activiteiten gedurende het Carnavalseizoen en coördineren de 
algemene gang van zaken voor de complete jeugdgroep. De commissies verzorgen het 
contact met de ouders en de coördinatie van het vervoer naar activiteiten buiten het dorp. 
 

1.2 Contact informatie 
Jeugdcommissie: jc@denoortukkers.nl 

Dansmariekecommissie: dc@denoortukkers.nl 
 

1.3 Gekleurde Jeugdgroep met leeftijd 
De groep bestaat uit het Prinsenpaar met hun gevolg en de Dansmariekes, beiden hebben 
hun eigen leeftijdscategorie. 
 
Het Prinsenpaar met gevolg heeft de leeftijd van 10 t/m 16 jaar en de Dansmariekes de 
leeftijd van 4 tot 16 jaar. In totaal bestaat deze gekleurde jeugdgroep uit de volgende leden: 
 

• Jeugdprinsenpaar 
• President 
• Adjudant en/of Hofdame 
• Jeugdraad 
 
Dansmariekes 
• Minioren  
• Mini’s  
• Maxi ‘s 

  

mailto:jc@denoortukkers.nl
mailto:dc@denoortukkers.nl
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2 Lidmaatschap CV De Noortukkers 
 

2.1 Kosten 
De bijdrage voor de leden van de Jeugdraad, de President, de Adjudant bedraagt €55 per 
Carnavalseizoen.  
Hiervoor krijgt het lid: 

• Lidmaatschap C.V. De Noortukkers 
• Kledinghuur (steek, gilet, handschoenen, cape, strik en sjaal, kledinghoes) 

 
 
De bijdrage voor een Dansmarieke bedraagt €140. 
Hiervoor krijgt het lid: 

• Lidmaatschap C.V. De Noortukkers 
• Kledinghuur (pakje, cape, laarzen, frutsels, sjaal, kledinghoes en beenwarmers) 
• Trainingen het gehele jaar door (huur trainingsruimte) 

2.2 Incasso 
Het lidmaatschap van €25 euro wordt automatisch eenmaal per jaar geïncasseerd en de 
overige €30 dient apart overgemaakt te worden onder vermelding van huur kleding en naam 
lid. 
 
Voor Dansmariekes geldt 8x een automatische afschrijving van €17,50. 
 
Nieuwe leden krijgen een incassoformulier per e-mail toegestuurd. 
 

2.3 Opzegging 
Mocht het jeugdlid zijn of haar lidmaatschap willen opzeggen dan kan dat mondeling bij de 
desbetreffende commissie waarna een bevestiging per e-mail wordt gedaan. 
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3 Kleding informatie 
De jeugdleden krijgen bepaalde kleding in bruikleen gedurende het seizoen. 
 

• Prins, Adjudanten, President en Jeugdraad (steek, gilet, handschoenen, cape, strik en 
sjaal, kledinghoes) 

• Dansmariekes (gardepakje, cape, laarzen, frutsels, sjaal, beenwarmers en 
kledinghoes) 

 
Buiten deze kleding om zal het lid zelf voor het volgende moeten zorgen: 
 

• Prins, Adjudanten, Jeugdraad en President 
o Zwarte nette broek 
o Zwarte sokken 
o Zwarte nette schoenen (geen sportschoenen) 
o Wit overhemd 
o Thermokleding voor de optocht 

 
• Prinses 

o Galajurk 
o Nette schoenen 

 

• Hofdame 
o Nette jurk 
o Nette schoenen 

 
• Dansmariekes 

o Donut voor in het haar, panty, haarnetjes en make-up kwastjes (dit kan 
aangeschaft worden bij de Dansmariekecommissie) 

o Zwarte handschoenen voor optocht en zwarte thermokleding 
 
Bij elke officiële activiteit dienen alle jeugdleden kant en klaar in pak te verschijnen (dus alle 
kleding aan en om en de kledinghoes en jassen thuislaten). Dit is niet van toepassing voor de 
Dansmariekes ivm omkleden e.d., zij zullen van tevoren instructies krijgen. 
Zodra men is onderscheiden door beide Prinsenparen (jeugd en volwassen) draag je de 
gekregen onderscheiding bij iedere activiteit. 
 
Mocht een jeugdlid tussentijds spullen kwijtraken, moet dit per direct bij de commissie 
gemeld worden en na overleg eventueel worden aangeschaft. Zo kunnen wij ons overal 
compleet presenteren (voor de kosten hiervan zie punt 3.3). 
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3.1 Kleding gebruik 
De jeugdleden zijn verplicht deze kleding te dragen gedurende een activiteit tot de eindtijd 
welke wordt gegeven door de Jeugdcommissie en/of Dansmariekecommissie. Zolang de 
kleding in bezit is dienen zij met de kleding om te gaan zoals is voorgeschreven. (Onderhoud 
kleding) 
 
Naar uittredens kan de kleding in de kledinghoes meegenomen worden, hier mag alleen maar 
kleding in dus geen schoenen. 

3.2 Onderhoud kleding 
 

3.2.1 Kleding Jeugd 
Alleen de handschoenen van de jeugd kunnen zelf gewassen worden, niet te heet en niet in 
de droger. 
Na een activiteit de cape uit de kledinghoes halen en even laten luchten. De cape en Gilet 
wordt aan het einde van het carnaval door de vereniging gereinigd. Wij verwachten dat er 
met zorg met de spullen wordt omgegaan. 
 
 

3.2.2 Kleding Dansmariekes 
De sjaal, beenwarmers en het pakje van de dansmariekes kunnen zelf gewassen worden 
(wasvoorschrift zie hieronder). Het gardepakje het liefst alleen zonodig wassen (behoud van 
de pakken). Vaak is luchten al voldoende. 
Na een activiteit de cape even laten luchten. De cape wordt aan het einde van het carnaval 
door de vereniging gereinigd. Wij verwachten dat er met zorg met de spullen wordt 
omgegaan. 
 

3.2.2.1 Wasvoorschriften Dansmarieke kleding 

 Het gardepakje dient met de hand gewassen te worden. (NIET in de machine, ivm 
behoud van de pakken) 

 Was het pakje kort in lauw water met een klein beetje Europrofit babyshampoo 
(verkrijgbaar bij Kruidvat) en natuurazijn (GEEN schoonmaakazijn). 

 Het pakje mag absoluut NIET in het water blijven staan. 

 Zorg dat het wasmiddel goed opgelost is en spoel het goed uit. 

 Hang het gardepak te drogen uit het directe zonlicht of leg het plat te drogen op het 
wasrek of op een handdoek. (NIET in de droger) 

 NIET strijken. 

 Sjaal, beenwarmers kunnen in de machine gewassen worden. Op 30 graden, fijnwas. 
NIET in de droger!! 
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3.3 Kosten bij verlies en /of beschadiging 
Aangezien wij erg zuinig zijn op onze kleding en accessoires, zien wij alles graag weer 
compleet en heel terug aan het einde van het seizoen. Mocht er iets missen of niet in goede 
staat terugkomen, dan worden de volgende kosten berekend: 

• Sjaal €15,- 

• Sjaal Dansmariekes €7,50 

• Kledinghoes €10,- 

• Gilet €35,- 

• Strik €10,- 

• Steek €225,- 

• Polo €16,- 

• Cap €10,- 

• Handschoen €10,- 

• Cape €50,- 

• Veer €5,- 

• Beenwarmers €7,50 

• Gardepak €200,- 

• Laarzen €100,- 

• Frutsels €10,- 

• Schoenendoos €2,50 
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4 Praktische informatie 
4.1 Aanwezigheid 
De jeugdleden dienen op alle aangegeven tijden en gedurende de gehele activiteit aanwezig 
te zijn. Als een jeugdlid niet aanwezig kan zijn bij een activiteit, dient dit zo spoedig mogelijk 
gemeld te worden bij de Jeugdcommissie of Dansmariekecommissie. 
 

4.2 Mobiele telefoon 
Tijdens de officiële activiteiten gedurende het Carnaval berg je je mobiel op. De mobiele 
telefoons kunnen bewaard worden in de groepskoffer met slot of eigen tas. Het gebruik van 
je mobiel mag in overleg met de betreffende commissie alleen in de kleedruimte. Het 
meenemen van een mobiel is geheel op eigen risico, laat hem liever thuis. 

4.3 Verzamelen 
De jeugdgroep dient zich op de aangegeven plaats en tijd te verzamelen. 
 

4.4 Ophalen 
Na een activiteit worden de Jeugdleden opgehaald op de in nieuwsbrief gecommuniceerde 
tijd en plaats. Tevens worden ze door de ouder en/of verzorger bij het ophalen afgemeld bij 
de desbetreffende commissie (Dansmariekes bij de Dansmariekecommissie en Jeugdraad en 
Prinsenpaar etc. bij de Jeugdcommissie.) 
Bij verhindering van de leden moet dit tijdig telefonisch gemeld worden bij een van de 
commissieleden. Telefoonnummers worden apart uitgedeeld. 
 

4.5 Residentie 
Voor jeugdleden is het niet toegestaan om zich na een feestavond in de Residentie te 
bevinden. Dit geldt ook voor de kinderen van de oudere leden die resideren. Breng de 
kinderen naar huis of laat ze ophalen.  
 

4.6 Trainingen Dansmariekes 
Dansmariekes zijn verplicht alle trainingen bij te wonen. Zij dienen tien minuten voor aanvang 
van de trainingen aanwezig te zijn. Vanaf de eindtijd van de training kunnen de dansmariekes 
eventueel opgehaald worden door de ouders. Verzuim dient ruim van tevoren gemeld te 
worden met een reden bij één van de trainsters. 
 
Hieronder staat een overzichtje wat belangrijk is voor de trainingen. 
 

• Turn-/jazzschoentjes (Papillon). (Geen grove sportschoenen) 
• Soepele sportkleding 
• Haren vast (in bijv. een staart) 
• Geen sieraden 
• Geen kauwgom 
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• Drinken mee (Water e.d. Gelieve geen koolzuurhoudende dranken) 
 

4.7 Activiteiten DansMariekes 
Welke kleding van toepassing is, is afhankelijk van de activiteit en locatie. De betreffende 
informatie wordt per activiteit te allen tijde vermeld in de nieuwsbrief van de Dansmariekes. 
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5 Hoe gaan we met elkaar om en wat doen we wel en niet 
 
 

1. Het is voor de gehele Jeugdgroep niet toegestaan om alcoholische dranken en/of 
energie dranken als Redbull of Monster te nuttigen tijdens of voor de activiteiten van 
C.V. De Noortukkers. 

2. Het is niet toegestaan om te roken (inclusief elektronische rookwaar) tijdens de 
activiteiten.  

3. We willen niet dat er kauwgom of consumpties waar chocolade in is verwerkt worden 
genuttigd of meegenomen, dit vanwege de kans op bevuiling en vlekken op de kleding. 

4. Dansmariekes mogen geen sieraden/piercings dragen ivm de uniformiteit en 
veiligheid. Ook niet onder de kleding. Laat deze dan ook thuis. Niet verwijderbare 
piercings dienen thuis afgeplakt te worden. 

5. Bij Dansmariekes dienen vingernagels kort en naturel te zijn. Dus geen (lange) 
nepnagels en/of nagellak. Dit in verband met de veiligheid en uniformiteit. 

6. Gel/Wax in de haren van de leden met een steek is niet toegestaan omdat dit kan 
leiden tot verontreiniging/beschadiging van de steken. Daarom ook niet in een gekke 
bui je haren verven met speciale spuitbussen, want dit leidt ook tot verontreiniging 
en/of beschadiging. Belangrijk om anderen NIET jouw steek te laten dragen. 

7. Het meenemen van waardevolle spullen is voor eigen risico. 

8. Alle jeugdleden luisteren naar de begeleiding en zij verwachten dat je doet wat er 
gevraagd wordt. 

9. Onderlinge gesprekken doen we op basis van open- en eerlijkheid. We praten met 
elkaar in plaats van over elkaar. 

10. Respect voor elkaar vinden wij heel belangrijk. Het gebruik van onbehoorlijk 
taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie 
van anderen zijn uiteraard verboden, pesten wordt evenmin geaccepteerd.  

11. Iedereen blijft af van de spullen van een ander. 

12. Je onthoudt je van (seksuele-)intimidaties en uitingen tegenover iedereen. 

13. Je mag geen kwetsend, beledigend, seksistisch en/of opruiend taalgebruik gebruiken 
op de trainingen en tijdens activiteiten. 
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14. Er worden geen foto’s en/of filmpjes geplaatst op Social Media en/of verstuurd via 
chat-apps als WhatsApp die kwetsend zijn en/of uitlatingen bevatten van taalgebruik 
beschreven in regel 13. 

15. Filmpjes die leuk en gezellig zijn mogen gestuurd worden naar de PR, 
pr@denoortukkers.nl, zodat deze geplaatst kunnen worden op onze officiële Social 
Media als Facebook, Website en Instagram pagina. 

16. Zelf-gecreëerde pagina’s gerelateerd aan de vereniging worden niet geaccepteerd. 

17. Mocht je iemand zien die zich niet aan deze regels houdt, dan zeg je er wat van of je 
meldt dit aan de Jeugd- of Dansmariekecommissie dan wel het Bestuur. 

18. Je houdt je aan de verenigingsregels en je bent aanspreekbaar op wangedrag, 
vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze 
gedragsregels of algemeen beschaafde normen en waarden in de samenleving. 

19. Je gedraagt je ten opzichte van anderen hetzelfde als hoe je zelf behandeld wilt 
worden, mits dit uiteraard volgens de regels is. 

 

mailto:pr@denoortukkers.nl
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