Reglement van JCV De Schumers

1. De leden van de raad, showgirls en de dansmariekes dienen zich steeds als groep te presenteren.
Zij zullen dus steeds gezamenlijk optreden. Bij elke activiteit dienen óók steeds de medailles te
worden gedragen.

2. De instructies van het bestuur, leiding, Prins, Vorst en Adjudant, Prinses en Hofdame worden
zonder meer opgevolgd.

3. Iedereen let op zijn eigen kleding. De dansmariekes krijgen kleding en schoeisel van de club
alsmede één panty, is deze stuk dan verstrekt het bestuur tegen een vergoeding van € 7,50 een
nieuwe bijpassende panty. De raad krijgt steek, cape en strik en t-shirt van de club. Zij zorgen zelf
voor een zwarte broek, witte blouse en zwarte schoenen (geen sportschoenen). Wij bedoelen dan ook
wel een echte zwarte broek, zwarte schoenen en een witte blouse. Na afloop van een activiteit wordt
de kleding welke eigendom van de vereniging is bij de dames van het bestuur ingeleverd. De kleding
wordt gecontroleerd en waar nodig gerepareerd. Alle kleding is genummerd zodat we weten wat door
wie gedragen wordt. Eenmalig wordt aan alle nieuwe leden een t-shirt met schumers logo verstrekt.
Indien er een nieuw t-shirt moet worden verstrekt bedragen de kosten € 5,00.

4. Gel of wax in de haren is niet toegestaan omdat dit leidt tot verontreiniging /beschadiging van de
steken van de jongens en de hoedjes van de dansmariekes; dat kunnen wij niet meer schoon krijgen.

5. Om de zorg voor de kleding te garanderen betalen de leden en dansmariekes een borgsom van
€ 45,00. Dit bedrag dient voor carnaval te zijn afgedragen aan de penningmeester. Ook de contributie
dient voor de carnaval betaald te zijn. Alle jeugdleden betalen € 85,00 per jaar aan contributie. De
borg wordt éénmalig betaald en blijft staan tot het lid de vereniging verlaat. Mocht er tussentijds iets
met de kleding zijn, zullen wij verzoeken om de borgsom weer aan te vullen tot € 45,00. Wanneer de
kleding de gehele periode van lid zijn van de Schumers goed onderhouden is kan het lid de borg zelf
ophalen bij de penningmeester. Ook wanneer leden de vereniging vroegtijdig verlaten (een seizoen
duurt van 1 januari tot 31 december voor jongens en van 1 september tot 31 augustus voor meisjes)
doen wij een beroep op de borg. Wanneer je besluit te stoppen bij de vereniging meld je dan tijdig af,
zodat wij op zoek kunnen naar een vervanger. De jongens dienen zich af te melden vóór 31 oktober
en de meisjes vóór de grote vakantie, afmelden doe je bij de penningmeester.

6. Na een activiteit 's-avonds zijn wij om ca.23.45 uur in de Muggenheuvel terug tenzij anders op het
programma staat aangegeven, een ieder kan zich dan omkleden en naar huis gaan. Wilt u er zeker
van zijn dat uw kind direct naar huis gaat, haal uw kind dan persoonlijk op. Na afloop van de
activiteiten heeft het bestuur geen enkele verantwoording meer.

7. Bij verhindering van de leden moet dit tijdig gemeld worden via de mail (info@schumers.nl) of
telefonisch bij Angelique Pardoel (06 - 3819 7536) zodat een plaatsvervanger kan worden geregeld.
Indien iemand zonder bericht afwezig is verhuist hij of zij naar de reserve plaats. Indien men 2 keer
niet heeft afgemeld ga je definitief naar de reserve plaats.

8. Het is niet toegestaan om tijdens bezoeken aan het Dorpshuis of ergens anders bij bevriende
carnavalsclubkes naar buiten te gaan of andere gelegenheden te bezoeken zoals frietzaken of cafés.

9. Eventuele vrienden en/of vriendinnen van de leden kunnen in verband met beperkte zitplaatsen in
de beschikbare bus niet meerijden naar activiteiten buiten het dorp.

10. Vanwege het aangezicht en de kledij van de raad en dansmariekes is het niet toegestaan dat er
kauwgom gegeten wordt tijdens activiteiten van de Schumers.

11. In principe is het niet de bedoeling dat de jeugd met mobieltjes zit te spelen tijdens activiteiten van
de Schumers. Voor eventuele noodgevallen kunnen zij deze voor het begin van een activiteit inleveren
bij iemand van de leiding of in de Muggenheuvel laten liggen. Zo kun je hem ook niet kwijtraken.

12. Pesten zullen wij binnen deze vereniging niet tolereren.

13. Het gebruik van alcohol door de kinderen is niet toegestaan tijdens onze activiteiten. Indien wij
kinderen daarop toch betrappen zijn wij genoodzaakt ze te schorsen voor de daaropvolgende
activiteit.

14. Daar waar het reglement te kort schiet beslist het bestuur.

