
 
REGLEMENT JEUGDRAAD LEURSE LEUT 

 

  20 oktober 2022 

 
             KARNAVALSVERENIGING 

1. Kinderen die op peildatum 1 januari 2023 ten minste 9 jaar en maximaal 13 jaar  oud zijn kunnen zich 

inschrijven voor de Jeugdraad voor het seizoen 2022-2023. 

2. De inschrijving voor de Jeugdraad Leurse Leut voor het seizoen 2022-2023 vangt aan direct na de eerste 

kennisgeving op de Facebook pagina van Leurse Leut en de website (www.leurseleut.nl). De inschrijvingsdatum 

sluit op 22 januari 2023. 

3. Maximaal 15 kinderen worden toegelaten tot de Jeugdraad voor het seizoen 2022-2023. 

4. De Jeugdraad bestaat uit de volgende functies:  

 Protocolfuncties: Jeugdprins(es) (1), Jeugdnar (1), Jeugdpliessie(1), Jeugdboer(in) (1), en 

 Raad van XI (11). 

Zowel jongens als meisjes kunnen alle functies van de Jeugdraad bekleden. 

5. Bij inschrijving tot toelating tot de Jeugdraad kunnen de kinderen een voorkeur aangeven voor een functie. 

6. De leeftijdsverdeling binnen de Jeugdraad wordt zoveel mogelijk gelijkmatig verdeeld. 

7. Selectie van de protocolfuncties vindt plaats na een korte presentatieronde aan een selectiecommissie op een 

nog nader te bepalen datum. 

De selectiecommissie wordt benoemd door het bestuur van KV Leurse Leut. 

8. Activiteiten waar de Jeugdraad een bezoek zal brengen (onder voorbehoud): 

a. Presentatie Jeugdraad en aansluitend Zwaajgatjesbal op zondagmiddag 12 februari 2023; 

b. Scholenbezoek op vrijdagmiddag 18 februari 2023 (mits toestemming van school); 

c. Kinderoptocht/prijsuitreiking Kinderoptocht op zaterdagmiddag 19 februari 2023; 

d. Bezoek kindermiddag op zondagmiddag 20 februari 2023 + inhalen Grote Optocht; 

e. Turfkesmiddag op maandagmiddag 21 februari 2023; 

f. BaronieTV, nog onder voorbehoud;  

g. Seniorenmiddag, Kindermiddag en afscheid Jeugdraad op dinsdagmiddag 22 februari 2023. 

9. De leden van de Jeugdraad dienen aanwezig te zijn bij de door KV Leurse Leut aangegeven activiteiten. 

10. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich aanmelden als begeleiders van de Jeugdraad. 

Voor de begeleiding van de Jeugdraad zijn 3 begeleiders benodigd. Begeleiders worden benoemd  door  

KV Leurse Leut. 

11. Indien er voor het brengen van een bezoek aan een activiteit vervoer benodigd is, en hiervoor geen bus 

beschikbaar is, zullen de ouders/verzorgers van de Jeugdraad zelf voor vervoer moeten zorgen. 

De coördinatie hiervan loopt via de commissie Jeugdraad en/of de begeleiders. 

12. De Jeugdraad betreft geen dagopvang voor kinderen. Ouders/verzorgers dienen daarom beschikbaar en 

bereikbaar te zijn indien noodzakelijk (b.v. bij plotselinge ziekte). 

13. Leden van de Jeugdraad dienen zelf zorg te dragen voor een gedeelte van de kleding: 

a. Raad van XI: een wit overhemd, een nette zwarte broek en zwarte schoenen; 

b. Jeugdprins: een wit overhemd, een nette zwarte broek en zwarte schoenen;  
c. Jeugdprinses dient zelf zorg te dragen voor een jurk en bijpassende schoenen/ of wit overhemd, nette 

zwarte broek en zwarte schoenen; 

d. Jeugdnar dient zelf zorg te dragen voor schoenen en schmink; 

e. Jeugdpliessie dient zelf zorg te dragen voor een nette broek, schoenen en een overhemd; 

f. Jeugdboer dient zelf zorg te dragen voor kniekousen/maillot en schoenen. 

g. Jeugdboerin dient zelf zorg te dragen voor kousen en schoenen. 

14. Bij toelating tot de Jeugdraad is een eigen bijdrage van € 50,- voor het seizoen 2022-2023 verschuldigd aan 

KV Leurse Leut. Deze bijdrage wordt besteed aan: 

- Consumpties en kleine versnaperingen tijdens de activiteiten; 

- Kleding (waaronder reiniging en evt. herstel). 

15. De door KV Leurse Leut verstrekte kleding is in bruikleen. Hier moet zorgvuldig mee worden omgegaan.  

Bij schade aan de kleding door nalatigheid zullen de herstel-/vervangingskosten verhaald worden op de 

ouder(s)/verzorger(s). 

16. Foto’s welke genomen worden tijdens activiteiten kunnen gebruikt worden voor de behartiging van het 

gerechtvaardigde belang van KV Leurse Leut. Indien ouders geen toestemming geven voor het gebruiken van 

foto’s waarop hun kind herkenbaar in beeld is, dan  kunnen zij dit kenbaar maken bij de commissie Jeugdraad. 


