HET AANSTELLEN VAN EEN PRINSENPAAR STATUTEN EN REGLEMENTEN
EEN PRINSENPAAR WORDT ALLEEN AANGESTELD INDIEN ER GEEN
KANDIDATUREN ZIJN BINNEN GEKOMEN VOOR EEN DIEGESTERN.
*001. De aanstelling van een Prinsenpaar gebeurt Jaarlijks op de vierde
zondag van de maand oktober tijdens het ordefeest met feestmaal.
*002. De kandidaturen zijn open voor man en vrouw,afkomstig uit geheel
België en wonende in een en dezelfde provincie,en moeten streek
gebonden zijn, uitzondering kan op deze regel worden toegepast
*003. De kandidaturen moet onder gesloten omslag verstuurd worden
naar de internationale, nationale voorzitter,ondervoorzitter of secretaris
van Centrum België. dit met een korte beschrijving aangaande hun
persoon, als er meerdere kandidaturen zijn zal er door de beheerraad een
overleg plaats vinden en aanduiden wie er weerhouden wordt als zijnde
prinsenpaar C.B. de kandidaten die niet weerhouden zijn kunnen indien ze
dit wensen weerhouden worden voor het volgende ambtsjaar of jaren
indien er een prinsenpaar nodig is.
*004. De kandidaten hoeven geen ex-prins of prinses op gelijk welk vlak
te
zijn
geweest.
zij
moeten
lid
zijn
van
een
bestaande
carnavalsvereniging,of federaties. zij moeten lid zijn of lid worden van
Centrum België. Zij moeten de Belgische nationaliteit hebben,voor
kandidaten van buiten de grenzen zal door de beheerraad een overleg
plaats vinden daar de statuten en reglementen moeten worden aangepast.
*005. Indien men als kandidaat weerhouden wordt vraagt C.B. een
borgsom van tweehonderd vijftig euro (250 €) X 2 en dient men te tekenen
voor akkoord. deze borgsom dient als schadevergoeding indien zij voor de
aanstelling hun contract verbreken,de borgsom wordt terug gegeven na
hun ambtsjaar. deze som kan ook besteed worden aan aankoop van ordes
of pins.
*006. Een som van driehonderd euro ( 300 € ) X 2 wordt gevraagd voor
het vervaardigen van de kledij die op maat wordt gemaakt,en dat na hun
dienstjaar de eigendom wordt van het prinsenpaar,ze dienen dan ook zorg
te dragen voor hun kledij zodat ze bij hun uitstappen er steeds verzorgd
uitzien zij dienen ook zorg te dragen voor de hun toevertrouwde attributen.
*007. De weerhouden kandidaten voor prinsenpaar hebben
zeggenschap over de keuze van de kledij als carnavalshoogheden.

geen

*008. Het aangestelde prinsenpaar ontvangen gratis hun eerste ordes met
afbeelding van een prinsenpaar waar hun namen ingegraveerd zijn, en
deze worden op het ordefeest aan de aangesloten leden overhandigd door

het prinsenpaar, indien zij wensen kunnen zij ordes en pins aankopen dit
aan een vastgestelde prijs, (met deze ordes en pins mag het prinsenpaar
doen wat ze willen als ze bezoeken afleggen) deze worden overhandigd
aan verkozen hoogheden, de secretaris houdt bij wie al een orde of nog een
orde moet ontvangen zijnde als erelid van Centrum België, zodat er geen
twee ordes naar een en de zelfde persoon gaan, verder beslissen zij wat ze
met hun aangekochte ordes en pins doen.
*009.Het prinsenpaar zijn geen afzonderlijke heersend hoogheden maar
wel het prinsenpaar van Centrum België.
*010. Hun titel is eenmalig dit wil zeggen dat ze zich maar eenmaal als
prinsenpaar kunnen regeren.
*011. Zij mogen slechts bezoeken afleggen in gezelschap van leden van de
beheerraad of door een commissaris uit de regio van het verkozen
prinsenpaar.
*012. Ze moeten dan ook voltallig zijn,dit wil zeggen prins of prinses om
bezoeken afteleggen in hun kledij als hoogheden van Centrum België.
*013. Van het prinsenpaar wordt verwacht zich in de weekends vrij te
maken om uitstappen bij de aangesloten ereleden en ereleden
verenigingen te kunnen afleggen, aangesloten ereleden en ereleden
verenigingen hebben voorrang op niet aangesloten verenigingen. Er zullen
maximaal twee à drie uitstappen per avond afgelegd worden daar het
uitstappen over gans België zijn verspreid en ook buiten de grenzen zullen
er uitstappen, moeten afgelegd worden. Uitzondering op deze regel als het
prinsenpaar hun verplichtingen hebben vervuld en er is plaatselijk van
waar het prinsenpaar afkomstig nog een activiteit is mogen zij indien ze
dat willen naar deze activiteit gegaan en moeten zich dan ook deftig
gedragen om de naam van C.B. eer aan te doen.
*015. Indien het prinsenpaar een uitnodiging ontvangt voor een activiteit
dienen zij dit aan de beheerraad te melden, de aangesloten ereleden en
ereleden verenigingen gaan steeds voor.
*016. Het prinsenpaar mogen nieuwe leden en verenigingen aanbrengen.
*017.
Het
aangestelde
prinsenpaar
mogen
deelnemen
aan
de
vergaderingen van de raad van elf. en de commissarissen. Deze zullen door
de secretaris uitgenodigd worden of door de voorzitter, ondervoorzitter.
*018. Het prinsenpaar mag op eigen verantwoording geen bal of eetfestijn
organiseren zonder overleg met de beheerraad is bespreekbaar aangaande
financieel inbreng of verdeling hiervan.
*019. Het prinsenpaar mag niet zetelen als jury bij een verkiezing van
nationale of gelijk welke andere prins, prinses, enz. verkiezingen
uitzondering kan gemaakt worden met medeweten van de beheerraad.

*020. Na hun dienstjaar als prinsenpaar zullen zij indien gewenst worden
opgenomen in de caemere van het driegestern, of hun kandidaat stellen als
commissaris indien ze dit zelf wensen. hun kledij zal zwarte smoking, rode
delta vlinder, wit hemd, handschoenen, en steek. En zullen zij in de kledij
hierboven vermeld ons vertegenwoordigen op uitstappen in hun regio en
ook bij de aangesloten ereleden en ereleden verenigingen.
Voor verder informatie ziet onze website www.centrumbelgie.be Contact.
Of neem contact op met de voorzitter De Bock Albert

0475 / 93.27.74

Of neem contact op met de secretaris De Groodt Gontran 0477 / 44.61.51
Aan de weerhouden kandidaten prinsenpaar wordt gevraagd dit reglement
aandachtig te lezen en daarna te teken voor goedkeuring dat ze met deze
punten akkoord gaan tijdens hun dienstjaar als prinsenpaar.
Men schrijft gelezen en goedgekeurd
………………………………………………………………………………………..
Handtekening ……………………………………………………………….
Men schrijft gelezen en goedgekeurd
……………………………………………………………………………………….
Handtekening ………………………………………………………………..

Men schrijft gelezen en goedgekeurd
………………………………………………………………………………………..
Handtekening ………………………………………………………………..

Gedaan te Oudegem op ……………………………………
Handtekening Secretaris …………………………………..

