HET AANSTELLEN VAN EEN DRIEGESTERN STATUTEN EN REGLEMENTEN
Art.1 Aanstelling.
De aanstelling van een Driegestern met name prins, boer, en jonkvrouw
gebeurt op de vierde zondag van de maand oktober tijdens het jaarlijks
ordefeest met feestmaal.
Art.2 Het Driegestern.
De Prins , de Boer en de Jonkvrouw zijn geen afzonderlijke hoogheden
maar vormen één geheel genaamd “ Driegestern “.
Het Driegestern is het “visitekaartje “ van Centrum België .De Prins van het
Driegestern is de hoogste titel in het carnaval wereldje.
Als “ Driegestern van Centrum België “ zullen zij hun plicht vervullen zoals
verder staat vermeld in deze statuten en reglementen .
Art.3 Kandidaturen.
A) De kandidaturen staan open voor alle, personen van het mannelijk
Geslacht of (vrouwelijk geslacht indien er geen kandidaturen van het
mannelijk geslacht ingezonden zijn ).Kandidaten kunnen afkomstig zijn uit
heel België en woonachtig in één en dezelfde provincie. Indien bij de
samenstelling van een Driegestern van het mannelijk geslacht geen drie
mannen vindt, mogen deze vervangen worden kandidaten van het
vrouwelijk geslacht.
B) De kandidaten moeten de Belgische nationaliteit bezitten.
De kandidaten hoeven geen titeldrager te zijn geweest, maar wel lid te zijn
van een actieve carnavalsvereniging voor eventuele ondersteuning. De
kandidaten dienen zich wel lid te maken van Centrum België .
BA Uitzondering op deze regel ( Belgische nationaliteit ) kan door de
beheerraad aangepast worden indien het om een grens overschrijdend
voorval zou gaan.
C) De Kandidaten moeten een onberispelijk verleden hebben, m.a.w. geen
strafrechtelijke schulden hebben die hun regeringsjaar in het gedrang kan
brengen, geen zware strafrechtelijke feiten te hebben gepleegd; niet
onderhevig zijn voor een eventuele strafrechtelijke veroordeling.
D) Het weerhouden Driegestern zal gedurende hun ambtsjaar volledig ten
dienste staan van Centrum België en bij wijze afstand doen van de
verplichtingen als lid van hun initiale vereniging. Uitzondering wordt wel
toegestaan voor belangrijke activiteiten van hun initiale vereniging.

Art.4 Kandidatuurstelling.
De kandidaturen moet onder gesloten omslag verzonden worden naar de
Nationale voorzitter of secretaris van Centrum België. De kandidaten zullen
buiten de contactgegevens een motivering tot hun kandidatuur stelling
vermelden, evenals een korte beschrijving betreffende hun persoon.

Art.5 Aanvaarding en verplichtingen kandidaten.
De aanvaarding van de kandidaturen gebeurd binnen de “ Driegesterncommissie “ , die tevens het nieuw Driegestern zal aanduiden.
Aan de kandidaten wordt gevraagd om hun kandidatuurstelling geheim te
houden tot na de aanstelling eind oktober.
De kandidaten die tot nieuw Driegestern uitverkoren worden, zullen hun
aanstelling verplicht geheim houden, dit op straffe van uitsluiting tot
gevolg.
Art.6 Overeenkomst en borgsom.
Indien men als kandidaat Driegestern weerhouden wordt, dient dit in een
schriftelijke overeenkomst te worden gestaafd.
Er zal tegelijker tijd een borgsom van drie maal tweehonderdvijftig ( 3 x
250 ) Euro dienen te worden betaald.
Deze borgsom dient als schadevergoeding bij eventuele contractbreuk
vanaf ondertekening tot einde ambtsjaar.
Bij normaal verloop wordt deze borgsom na het beëindigen van het
ambtsjaar terugbetaald.
Art.7 Kledij en attributen.
De weerhouden driegestern heeft GEEN zeggenschap betreffende de keuze
van de kledij als carnavalshoogheden.
De kledij wordt op maat van de kandidaten vervaardigd en er wordt een
som van drie maal Driehonderd ( 3 x 300 ) Euro te worden betaald.
Deze kledij is en blijft eigendom van het Driegestern.
Het Driegestern wordt eraan gehouden zorg te dragen voor hun kledij en
deze steeds in optimale verzorgde staat te houden tijdens hun
regeringsjaar.
Het Driegestern zal ook zorg dragen voor de attributen die hun
toevertrouwd worden en eigendom zijn van Centrum België.
Art.8 Medailles en pins.
Het Driegestern ontvangt hun eerste medailles en pins.
Deze medaille is een beeltenis van een driegestern met vermelding van hun
respectievelijke carnavalsnamen. De pins zijn een verkleind model van de
medaille.

De medaille wordt telkenjare overhandigd aan de individuele leden ( 1 st )
en de verenigingen ( 2 st ) tijdens de “ Nacht van het Driegestern “ die eind
december plaats vindt.
De leden die niet aanwezig zijn op de “ Nacht van het Driegestern “
ontvangen hun medaille(s) op een later tijdstip. Of op hun activiteit indien
deze vroeger valt als de nacht van het driegestern.
De medailles zullen steeds uitgedeeld worden in samenspraak met de
secretaris van Centrum België, die een lijst bijhoudt van de uitgedeelde en
nog uit te delen medailles. Zodat er geen twee dezelfde ordes naar de
zelfde persoon gaan.
Het regerend Driegestern kan en mag extra medailles en pins aankopen bij
de secretaris van Centrum België. Zij mogen ze naar goeddunken uitgeven
maar steeds in samenspraak met de secretaris CB.
Het is het driegestern toegestaan om attributen aan te kopen om weg te
schenken in samenspraak met CB maar deze mogen onder GEEN beding
verkocht worden.
Indien CB moet instaan aan niet voorziene uitgave van ordes en pins die
niet aangekocht zijn door het driegestern zal dit van hun borgsom
weerhouden worden.
Art.9 Herkandideren.
Na minstens één sabbatjaar kan een afgetreden driegestern zich opnieuw
kandidaat stellen, mits in acht name dat de vorige functieverdeling niet
meer van toepassing kan zijn ( vb. de prins moet dan Boer of Jonkvrouw
worden, enz.) .
Art.10 Bezoeken & uitstappen.
De driegestern zal er rekening dienen mee te houden dat zij zich van
vrijdag avond tot de zondag namiddag voltallig ter beschikking kunnen
houden om de leden te kunnen bezoeken op hun activiteit.
Het Driegestern mag slechts bezoeken afleggen vergezeld van leden van de
beheerraad en/of de commissaris(sen) uit de regio waar zij het bezoek
afleggen.
Leden hebben steeds voorrang op niet-leden.
Er zullen maximaal drie bezoeken van leden per dag als noodzakelijk
gezien worden. Maar het driegestern mag ook naar eigen goeddunken per
dag meer bezoeken afleggen bij leden of niet-leden. vergezeld van leden
van de beheerraad en/of de commissaris(sen) uit de regio waar zij het
bezoek afleggen.
Ongeacht bij wie het driegestern op bezoek gaat, zal zij zich voorbeeldig
gedragen om de naam van Centrum België alle eer aan te doen.
Enkele verplichte uitstappen zijn voorzien naar Duitsland en Frankrijk voor
een zitting of carnavalstoet, en zullen tijdig medegedeeld worden.
De uitnodigingen die het Driegestern ontvangt, het zij bals, eetfestijnen,
stoeten en dergelijke zullen ze dit meedelen aan de beheerraad zullen
meegedeeld worden aan de beheerraad en de commissarissen. Het
driegestern zijn geen afzonderlijke heersende carnavalhoogheden, maar
wel het driegestern van CB.

Het Driegestern zal op de hoogte gebracht worden van de uitstappen, die
op het programma staan en daar zal men zich ook aan houden.
deze lijst ontvangt het Driegestern begin van elke nieuwe week,wordt
toegezonden door de secretaris CB.

Art.11 Voorkomen Driegestern.
Het Driegestern zal steeds in de voorziene kledij uitgaan.
Indien de Prins enkel met de Boer of de Jonkvrouw dient op stap te gaan,
zullen beiden hun normale kledij dragen.
Als de Prins verstek moet laten voor de uitstappen, zal de Boer een zwarte
smoking dragen met wit hemd, rode deltavlinder, witte handschoenen en
steek; de Jonkvrouw een witte bloes, witte handschoenen, een zwarte rok
of broek en pruik.( uitzondering op deze regel zal met toespraak van de
beheerraad goedgekeurd worden)
Art. 12 Plichten en rechten.
- Het Driegestern zal niet zetelen in een jury van carnavalsverkiezingen, of
anders beslist door de beheerraad.
- Het Driegestern zal op eigen initiatief GEEN bal of eetfestijn organiseren Het driegestern mag nieuwe leden en verenigingen aanbrengen.
- De leden van het regerend Driegestern mogen deelnemen aan de vergaderingen van de beheerraad en de vergaderingen van de beheerraad met
commissarissen. Zij zullen door de voorzitter, ondervoorzitter of secretaris
uitgenodigd worden. Zij zullen steeds het stilzwijgen respecteren over de
inhoud van de vergaderingen voor de buitenwereld.
Art.13 Einde ambtsjaar.
Na hun ambtsjaar als driegestern kunnen de leden zich kandidaat stellen
als commissaris.
Zij zullen Centrum België vertegenwoordigen op uitstappen in hun regio en
bij de aangesloten leden en verenigingen.
Hun kledij zal dan bestaan uit een zwarte smoking, rode deltavlinder, wit
hemd, witte handschoenen en steek.
Art. 14 Traditie.
De samenstelling van een in hoofdzaak mannelijk Driegestern kan niet als
discriminerend aanzien worden, daar het hier louter om “ Traditie “ gaat in
een cultureel evenement als carnaval.

Art. 15 Onvoorziene.
Alle niet voorziene gevallen zullen beslecht worden door de beheerraad.

Deelname aan cavalcades door het driegestern in hun kledij zullen steeds
aangevraagd worden aan de beheerraad van Centrum België. Ook hiervoor
mag er geen vergoeding gevraagd worden.
Het driegestern indien deze een eigen vereniging hebben, en deze een
activiteit organiseren krijgen ze de toelating om aan hun activiteit mee te
werken. Indien CB moet intreden op hun activiteit verwachten wij dat het
driegestern mee intreden in hun kledij als driegestern.
Voor verder informatie zie onze website www.centrumbelgie.be contact.
Of neem contact op met de secretaris De Groodt Gontran 0477 / 44.61.51
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Aan de weerhouden kandidaat Driegestern wordt gevraagd dit reglement
aandachtig te lezen en te ondertekenen voor akkoord
Kandidaat Prins
Men schrijft gelezen en goedgekeurd
………………………………………………………………………………………..
Handtekening : ………………………………………………………………..
Kandidaat Jonkvrouw
Men schrijft gelezen en goedgekeurd
………………………………………………………………………………………..
Handtekening: ………………………………………………………………..
Kandidaat Boer
Men schrijft gelezen en goedgekeurd
………………………………………………………………………………………..
Handtekening: ……………………………………………………………….
Gedaan te ………………………………………Op ……………………………………
Handtekening voorzitter…………………………………

