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Centrum België is in feite gesticht op 13 oktober 1968 en is ontbonden op
28 september1989. In het staatsblad geregistreerd onder het nummer
012829. En heropgericht door Reginald van Goethem op 1 januari 2002.
Het doel van de vereniging is: Het bevorderen van carnaval en het
uitdragen van de carnavalgedachte het aanstellen van een driegestern, of
het aanstellen van een prinsenpaar indien er geen kandidaturen zijn voor
een driegestern. Inrichten van een ordefeest met feestmaal het inrichten
van een bal met naam:
CENTRUM BELGIË EN DE NACHT VAN HET DRIEGESTERN
OF NACHT VAN HET PRINSENPAAR.
Het organiseren van een verkiezing kinderprinsenpaar van België. En het
organiseren van een eetfestijn.
Raad van Beheer:
*001. Het bestuur C.B. bestaande uit een beheerraad van het mannelijk en
of vrouwelijk geslachtgeslacht.
*002. De beheerraad benoemd onder zijn leden een internationale
voorzitter, een nationale voorzitter, een nationale ondervoorzitter, een
nationale secretaris, een nationale scharbewaarder, en meerdere leden
van de beheerraad. Samen vormen ze een raad van elf. Ze stellen ook
commissarissen aan dit uit de verschillende provincie ’s in België.

De beheer raad mag andere bepaalde functies aan de leden van de raad
van elf toevertrouwen. De functies door de beheer raad toe gewezen zijn
voor 5 jaar en hernieuwbaar. Bij belet van de internationale of nationale
voorzitter, worden zij functies waargenomen door de ondervoorzitter of
de secretaris.
*003.De beheerraad kan slechts beslissen indien de meerderheid van de
raad aanwezig is. Indien het aanwezigheidsquorum niet is bereikt, zal er
een tweede vergadering belegd worden binnen de acht dagen met de
zelfde agenda die dan in ieder geval kan beslissen. De beslissingen van de
raad van elf worden met meerderheid der stemmen, bij staking van
stemmen beslist de stem van de internationale voorzitter.Over zaken
wordt mondeling of bij handopsteking gestemd, bij personen geheim.
*004. De internationale of nationale voorzitter neemt het initiatief voor
het bijeenroepen van de vergadering van de raad van elf deze vergadert
zo vaak als men wilt. De internationale en de nationale voorzitter en
ondervoorzitter schrijven een vergadering uit voor de raad van bestuur en
zijn commissarissen, hierbij worden het driegestern of het aangestelde
prinsenpaar ook op uitgenodigd. De leden van de raad van elf kunnen
oproep doen tot een vergadering. De vergaderingen vinden plaats op de
laatste donderdag van de maand in het carnaval periode, indien het lokaal
niet beschikbaar is zullen de vergaderingen verschoven worden naar een
andere datum de vergaderingen vinden plaats in het lokaal ’T klokske
pijderslaan 90 2900 Dendermonde indien het lokaal niet beschikbaar is
kan de vergadering op een andere plaats doorgaan; het is ook niet
uitgesloten dat een vergadering kan plaatsvinden in een van de provincies
van België.
*005. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 oktober tot einde september
van ieder jaar.
*006. Bij vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, zal het netto overschot
van de ontbonden vereniging besteedt worden aan gelijkaardige werken
door de raad van elf aan te wijzen.
*007. De in en uitgaven van C.B. staan geboekt bij de voorzitter en de
secretaris & penningmeester en kan op elk ogenblik door de beheerraad
ter inzage aangevraagd worden.
*008. De beheerraad kan niet zetelen als jury op een verkiezing van gelijk
welke verkiezing zijnde nationale en andere prins, prinses, of jeugd
verkiezing. Uitzondering op deze regel kan gemaakt worden met toelating
van de beheerraad indien een lid van de raad van elf gevraagd wordt om
te zetelen als jurylid in een cavalcade. Om te zetelen als voorzitter of
secretaris van een jury zonder stemrecht. Men dient steeds de beheerraad
te verwittigen indien u als lid van de beheerraad of commissaris gevraagd
wordt om te zetelen als jury.
*009. De leden van de beheerraad en de commissarissen mogen een
kandidaat steunen die zich kandidaat stelt voor een titel van prins of
prinses van gelijk welke nationale of andere titels, indien zij familie zijn
van leden van de raad van elf of van een commissaris. Men moet wel in
acht nemen dat het dragen van kledij C.B. niet toegestaan wordt.

*010. De beheerraad is herkiesbaar, na een periode van 5 jaar en kunnen
zich herkiesbaar stellen.
*011. De kledij werd vastgesteld op een zwarte smoking, wit hemd, rode
delta vlinder, witte handschoenen, steek en het dragen van de orde C.B.
Uitzondering op deze regel kunnen aanvaard worden daar sommige leden
van de beheerraad ook nog bij andere verenigingen of federaties zijn
aangesloten, om mee in te treden in een andere uitfit toch wordt gevraagd
dit te beperken en zich aan dit punt te houden. Vermijd ook het dragen
van pins op de smoking zijn geen uithangbord. Er zijn alternatieven
genoeg om dit te vermijden zoals een witte sjaal.
*012. De beheerraad en hun commissarissen samen met het aangestelde
driegestern of prinsenpaar zoveel mogelijk bezoeken afleggen op de
activiteiten van de aangesloten C.B. leden. Zeker de leden van de
beheerraad en commissarissen uit de regio van waar het aangestelde
driegestern of prinsenpaar komt.
AANSLUITING INDIVIDUELE ERELEDEN BIJ CENTRUM BELGIË
*013. Alle personen, zowel van het vrouwelijk als mannelijk geslacht, al
dan niet lid zijnde van een bestaande plaatselijke, provinciale, nationale
of Europese carnavalsvereniging.
*014. Alle personen, zowel van het vrouwelijk als mannelijk geslacht, al
dan niet bestuursleden van een bestaande federatie, tenzij hun
federatiereglement hen dit verbiedt.
AANSLUITING ERELEDEN VERENIGINGEN BIJ CENTRUM BELGIË.
*015. Alle bestaande carnavals of culturele verenigingen.
LIDGELDEN EN CARNAVALS MEDIALLE VAN CENTRUM BELGIË.
*016. Besluit op de laatste vergadering van de raad van elf C.B. het lidgeld
van de individuele leden 25 € bedraagt, en voor carnaval verenigingen 30
€ bedraagt.
*017. Alle nieuwe leden ontvangen de C.B. orde als ook de pin.
*018. Verenigingen één C.B. orde als ook de pin.
*019. De C.B. orde is vergezeld van een oorkonde op naam. de vereniging
Op naam van de voorzitter of op naam van de vereniging.
*020. Alle leden of verenigingen die deelnemen aan de nacht van het
driegestern of prinsenpaar C.B. bekomen een orde van het aangestelde
driegestern of prinsenpaar. Valt hun activiteit voor nacht dan ontvangen
ze 1 orde op hun activiteit.
*021.Aangesloten ereleden en ereledenverenigingen die hun lidmaatschap
hernieuwen ontvangen de jaarorde en de jaarpin van het aangestelde
driegestern of prinsenpaar Centrum België.

