
Doelstellingen jeugdraad
Recreatief gericht: Alle activiteiten mogen worden gezien als representatief namens 
C.V. de Pintenwippers. Vanwege de hoge mate waarin het plezier hier bovenaan staat, 
mogen dit soort (carnavals-)optredens gezien worden als recreatieve activiteiten van de 
jeugdraad.

Groepsverdeling tijdens de carnaval
1.  Als basisregel geldt dat de jeugdraad activiteiten samen heeft met de kleine en 

middelste dansgarde. Gedurende het seizoen zullen er gedeelde activiteiten zijn 
samen met de Raad van 11. 

Gedragsregels activiteiten
1.  Alle jeugdraadleden dienen zoveel als mogelijk aanwezig te zijn tijdens de activiteiten 

zoals die worden georganiseerd door CvdP.
2.  Bij afwezigheid tijdens een activiteit wordt zo dit zo snel mogelijk, doch minimaal 

een dag van tevoren, gemeld bij de commissie.
3.  Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent. Te laat komen kan het missen van de 

activiteit inhouden. Activiteiten worden vaak in een groter verband georganiseerd 
(met Raad van 11 en/of Hofkapel) en zij kunnen niet altijd wachten.

4.  Bij het naar buitentreden, gedraagt men zich representatief, en zorgt men ervoor 
dat de juiste kleding, sieraden wordt gedragen.

5.	 	Na	afloop	van	een	activiteit	meldt	het	jeugdraadslid	zich	bij	de	commissie	af.	Indien	
uw kind vanuit de activiteit alleen naar huis mag dit gelieve voorafgaand melden bij 
de commissie. 

6.  Bij eerder vertrekken bij een activiteit, alleen na toestemming van commissie, meldt 
men zich netjes af bij de commissie.

7.  Alcohol en sigaretten zijn verboden onder de 18. 
8.  Tijdens alle carnavalsactiviteiten, zal er worden gezorgd voor de nodige versnaperingen 

door de commissie. Het is dan dus niet noodzakelijk om geld mee te nemen.  
Gelieve tijdens een activiteit uw kind dus ook geen extra versnaperingen te geven. 

9.  Het is ten strengste verboden om zonder toestemming van de commissie naar buiten 
te gaan gedurende een activiteit. 

10.  Gelieve het jeugdraadslid gedurende een activiteit geen telefoon mee te geven. 
In	het	geval	van	calamiteiten	heeft	de	commissie	altijd	een	 telefoon	bij	met	alle	
benodigde	nummers,	zij	zullen	ook	gedurende	een	activiteit	bereikbaar	zijn.	In	het	
geval van overmatig gebruik kan de commissie de telefoon van het jeugdraadslid 
invorderen. 

Algemeen
1. Tijdens alle activiteiten is men verzekerd via de vereniging van de Pintenwippers.
2.  De contributie dient te zijn voldaan voor 31 januari van het verenigingsjaar. Het niet 

voldoen van deze betalingsverplichting, kan men worden uitgesloten van alle 
activiteiten.

3.  Voorafgaand aan een seizoen wordt er een groepsapp aangemaakt met ouders en/
of	verzorgers.	Deze	app	is	voornamelijk	bedoelt	voor	mededelingen.	Indien	er	een	
mededeling gedaan wordt is deze bindend. 

STATUTEN JEUGDRAAD


