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Protocol ‘jeugdleden’ CG De Kroesmennekes
1. Jeugdleden kunnen zich aanmelden als lid van carnavalsvereniging CG De Kroesmennekes vanaf de
leeftijd van 16 jaar.
2. Leden van 16 tot en met 30 jaar worden bestempeld als zogenaamde ‘jeugdleden’.
3. Een jeugdlid betaalt afhankelijk van de leeftijd de navolgende contributie per jaar:
- Van 16 tot 18 jaar een bedrag van € 15,00;
- Van 18 tot 21 jaar een bedrag van € 20,00;
- Van 21 jaar en ouder een bedrag van € 25,00;
Peildatum van de leeftijd is 1 januari van dat desbetreffende jaar.
4. Jeugdleden moeten bij carnavalsland in Borne een slipjas passen (Heren type 21221502), Dames type
11351690). De maat moet vervolgens worden doorgegeven aan de vereniging. De vereniging besteld
vervolgens de jassen. De vereniging voorziet de jas van een verenigingslogo en een speldje. Nieuwe leden
betalen eenmalig een bedrag van € 25,-. Overige kosten worden door de vereniging vergoed.
5. Jeugdleden hebben gratis toegang tot alle festiviteiten georganiseerd door CG De Kroesmennekes.
6. De carnavalsvereniging CG De Kroesmennekes blijft eigenaar van de jas.
7. Bij de gala’s van De Kroesmennekes, de opkomst van de nieuwe prins en adjudant, steek zetten, de
opening residentie, het dansmariekeconcours en de optocht in Fleringen dragen de jeugdleden zo veel
mogelijk deze carnavalsjas met een witte blouse of t-shirt als onderkleding.
8. Bij carnavalsfestiviteiten in andere dorpen c.q. van andere carnavalsverenigingen is het de jeugdleden
toegestaan om in onderling overleg deze jas te dragen. (Moet dus wel carnaval gerelateerd zijn)
9. De jeugdleden gedragen zich representatief voor de vereniging. Dus geen vechtpartijen, vernielingen,
baldadigheden, drugsgebruik, overmatig drankgebruik enz. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven
kan de vereniging, al dan niet na eerst een waarschuwing, de jas afnemen en in het uiterste geval het lid
royeren als lid van de vereniging.
10. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid wegens diefstal, vermissing, vernieling of beschadiging
voor persoonlijke of andermans eigendommen voor, tijdens of na activiteiten van de vereniging of
carnaval gerelateerde activiteiten van andere verenigingen.
11. Door leden onder de 18 jaar wordt geen alcoholische drank genuttigd, gekocht, verstrekt of aangeboden.
12. Leden zetten zich op een positieve manier in voor de vereniging en geven zoveel als mogelijk gehoor aan
het feit dat er een beroep op hen wordt gedaan om te helpen als vrijwilliger bij activiteiten.
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