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Reglementen 
 

Verkiezingen Prins en Prinses 

Carnaval Provincie West-Vlaanderen 

 
 

Met erkenning door het Nationaal Comite-Comite National (N.K.C.N. v.z.w.) 

 
Art. 01 
 
Om deel te nemen aan een van deze verkiezingen van prins, Prinses carnaval 
georganiseerd door vzw-carnaval raad Provincie West-Vlaanderen dient men aan de 

volgende voorwaarden te voldoen: 
  

1) Van de Belgische nationaliteit zijn, indien men een andere nationaliteit heeft moet men 
aan volgende voorwaarden voldoen: 
 

a) een vaste verblijfplaats hebben in West-Vlaanderen en ingeschreven zijn in het 
bevolkingsregister waar men verblijft. 

b) notities hebben van de Nederlandse taal en vlot kunnen spreken. 
c) individueel aangesloten zijn bij de Carnaval raad Provincie West-Vlaanderen in het seizoen 
jaar van de verkiezing, 

 
2) Alle kandidaten (kandidates) moeten in West-Vlaanderen wonen en ingeschreven zijn 

In de stad of gemeente waar men verblijft. 
 
3) De leeftijd bereikt hebben, hieronder vermeld, de dag der verkiezing: 

 
a) 18 jaar zijn de dag van de verkiezing. 

 

Art. 02 
 
Verplicht bij kandidatuurstelling schriftelijk bekend te maken: 

- Naam en voornaam 
- Geboortedatum 

- Geboorteplaats 
- Nationaliteit 

- Naam van de groepering 
- Kopie van identiteitskaart bijvoegen 

- Het formulier afgeven aan de secretaris Carnaval raad Provincie West-Vlaanderen 
Hij/zij bezorgt dan een kopie van uw aanvraag aan de voorzitter. 
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Art. 03 
 
De kandidatuurstelling kan vanaf 11 November tot en met de  Algemene statutaire 

vergadering ingediend worden . 
. 

Eenmaal de termijn voorbij is en er is één Kandidaat, worden er geen kandidaten 
(kandidates) meer aanvaard. 
Indien er geen kandidaten (kandidates) zijn kan men nog inschrijven tot 2 Maanden voor de 

verkiezing plaats vindt. 
 
Art. 04 
 
Een kandidaat of kandidate die zich terugtrekt is verplicht de verkochte steunkaarten zo 
spoedig mogelijk af te rekenen met iemand van het hoofdbestuur de niet verkochte 

steunkaarten terug te bezorgen. 
Zij zullen, indien zij de steunkaarten niet afrekenen, voor het klachtencomité moeten 
verschijnen, dat art.30 van de inwendige orde toepast. 

 
Art. 05 
 
Alle kandidaten (kandidates) verbinden zich er toe de statuten en de reglementen van 
inwendige orde van de carnaval raad Provincie West-Vlaanderen te kennen en na te leven. 

In het bijzonder, de artikelen 17, 18 en 19 van de inwendige orde. 
 

Art. 06 
 
De formulieren en reglementen van de verkiezingen kunnen enkel te verkrijgen bij het 

secretariaat. 
 
Art. 07 
 
De kaarten in voorverkoop zijn te bekomen vanaf 1 februari van het jaar dat de verkiezing 

plaats vindt. 
Zij kunnen pas de kaarten in voorverkoop ontvangen als het lidgeld voor het volgend 

carnaval seizoen betaald is. 
Vanaf het moment dat dit lidgeld betaald is mag de kandidaat en/of kandidate een lint dragen 
als kandidaat of kandidate. 

Hun lint moet besteld worden door de Raad en betaald worden door de kandidaat, zo worden 
er geen verkeerde linten besteld. 

Voor de verkiezing van het prinsenpaar van Provincie West-Vlaanderen ontvangt men de 
eerste100 (honderd) kaarten. 
Wanneer deze afgerekend worden ontvangt men de volgende 100 (honderd) kaarten enz... 

 
Art. 08 
 
Alle verkiezingen, georganiseerd door de carnaval raad Provincie West-Vlaanderen, worden 
als dusdanig wettelijk erkend. 

Door de Provincie West-Vlaanderen 
Door Nationale comité - Comité Nationale NC-KN 
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Art. 09 
 
De laatste verkochte toegangskaarten moeten bij de penningmeester of secretaris afgerekend 

worden voor 19.00h de dag der verkiezing, in het bijzijn van de kandidaat (kandidate) en 
zijn/haar getuige. 

De juryvoorzitter en de organisatoren zijn aan zwijgplicht gebonden. 
De voorzitter, juryvoorzitter en één getuige per kandidaat (kandidate) zullen aanwezig zijn bij 
de telling van de punten. 

De getuigen en juryvoorzitter blijven in het tellokaal tot de bekendmaking gedaan is. 
Bij gelijkheid van de punten zal er een bijkomende proef gedaan worden of een vraag gesteld 

worden, die in het bezit is van de voorzitter. 
Tegen de uitslag van de juryleden is er geen beroep mogelijk, tenzij er een grote nalatigheid 

zou gebeurd zijn. 
Daarvoor zullen de voorzitter, juryvoorzitter en de juryleden een beslissing nemen. 
De kandidaten (kandidates) moeten bij de voorstelling in de zaal aanwezig zijn, zo niet zullen 

zij als forfait gegeven beschouwd worden. 
 

 
Art. 10 
 
Zij zijn verplicht om aan de proeven deel te nemen willen zij recht hebben op de titel. 
 

Art. 11 
 
Prinsen of Prinsessen van Provincie West-Vlaanderen kunnen hun titel niet ontnomen worden. 

Zolang hij/zij de plichten tegenover de carnaval raad van West-Vlaanderen en de aangesloten 

verenigingen volbrengt. 

 
Art. 12 
 
Een Prins of een Prinses van Provincie West-Vlaanderen kan zijn/haar titel ontnomen worden 

als hij of zij tijdens zijn/haar regeerjaar onaanvaardbaar gedrag aanneemt tegenover het 
bestuur van de carnaval raad Provincie West-Vlaanderen en de aangesloten verenigingen. 

Hij/zij verplicht zich ertoe de reglementen en de statuten te eerbiedigen. 
 

Art. 13 
 
Iedere carnaval Prins of prinses, verkozen door de carnaval raad Provincie West-Vlaanderen, 
moet in volledig ornaat zijn als hij/zij de carnaval raad Provincie West-Vlaanderen 

vertegenwoordigt, enkel bij een eetfestijn is dit niet van toepassing! 
Hij/zij dient ook de kledij te dragen die ter beschikking gesteld werd bij de verkiezingen en 
wordt enkel gedragen door de titeldragers zelf. 

Hij/zij verplicht er zich ook toe om eerst een bezoek aan de aangesloten verenigingen te 
brengen alvorens ergens anders naar toe te gaan in volledig ornaat. 

De kledij wordt gedragen vanaf het begin van de activiteit en  tot het verlaten van de 
activiteit. 
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Art. 14 
 
Er mogen tijdens de verkiezing geen geschenken, eretekens of gelijk welk ander voorwerp 

aan de juryleden overhandigd worden, dit om de jury niet te beïnvloeden. 

 
Art. 15 
 
De duur van de verkozen prinsen en prinsessen loopt ten einde na één jaar regeertijd of bij 

de volgende verkiezing. 
Zelfs als er geen kandidaten of kandidates zijn. 

Zij kunnen zich na hun regeerjaar niet meer terugstellen. 
Voor Erejonkers en Eredames is er geen wachttijd voorzien. 
Zij kunnen bij de volgende verkiezing opnieuw hun kans wagen. 

 

Art. 16 
 
Een jurylid mag geen familielid zijn van een van de kandidaten of kandidates of een 
carnavalist zijn . 

 
Art. 17 
 
De 5 juryleden worden aangesteld door het hoofdbestuur van het carnaval raad Provincie 
West-Vlaanderen. 

De 5 juryleden zullen niets met het carnaval te maken hebben.   
Er mag ook niemand aan de tafel komen waar de juryleden zich bevinden. 
 

Art. 18 
 
Het dagelijks bestuur van de carnaval raad van West-Vlaanderen, behoudt zich het recht om 

controle uit te oefenen op de jury, toe te zien en tussen te komen indien de reglementen niet 
naar de letter toegepast worden, en aanwezig te zijn bij elke handeling die de verkiezing 
vereist 

 
Art. 19 
 
De bekendmaking zal gebeuren door de persoon van NKCN , bij zijn afwezigheid zal zijn 
plaatsvervanger of de juryvoorzitter de bekendmaking doen. 

 
 
 
Art. 20 
 
De attributen, eretekens, het aandenken van de carnaval raad Provincie West-Vlaanderen 

zullen door de Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris en de Schatbewaarster of een der 
Commissarissen van de carnaval raad Provincie West-Vlaanderen overhandigd worden. 
Zij zullen steeds aanwezig zijn op het podium tijdens de aanstelling. 
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Art. 21 
 
De in bruikleen gekregen attributen genaamd Scepter, lint en  breuk met medaille van het 

prinsenpaar van de Provincie West-Vlaanderen dienen gereinigd en in goede staat door 
gegeven te worden aan de nieuwe verkozen prins de avond van de daaropvolgende 

verkiezing. 
Bij beschadiging worden de kosten op de kandidaat/kandidate verhaald. 
Slijtage wordt echter niet meegerekend. 

Bij verlies van voorgenoemde attributen zal hij of zij het volledige bedrag voor het 
aanschaffen van een nieuwe betalen. 

De kledij wordt pas overgedragen vanaf 11 November bij opening van het carnaval. 
De kledij word ook eigendom van de titeldrager na aftreden en de 3 pluimen worden zelf 

aangekocht door de verkozen prins . 

 
Art. 22 
Wat betreft de toekenning van de punten en proeven: 

Bij de kaartenverkoop en stemming wordt er gebruik gemaakt van de regel van drie. 
Er staan 30 punten op de speech, 30 punten op de opgelegde proef en 40 punten op het 

show gedeelte; 
Voor de opgelegde proef mag je maximum met 3 personen meedoen en zonder decor. 
Voor het show gedeelte mag je met maximum 20 personen deelnemen en op het podium 

staan en mag maximum 30 minuten duren. 

 
Art. 23 
 
Bij 1 kandidaat moet hij/zij 200 stemmen behalen dit geld enkel voor de prins en prinses niet 

voor junior en jeugd. 
De kandidaten moeten minimum elk 200 ingangskaarten verkopen. 

 
Art. 24 
 
Kaartenverkoop: 
 

-Prins Provincie West-Vlaanderen: kaarten: Vvk: 5.00€  Add : 6.00€ 
-Prinses Provincie West-Vlaanderen:  kaarten: Vvk: 5.00€  Add : 6.00€ 

 
Art. 25 
 
Zowel kandidaat of kandidate, prins of prinses kunnen GEEN bijkomende titels dragen zoals 
hofdame-hofmaarschalk-peter-meter-hofnar en of geen enkele andere titel dragen. 

 
Art. 26 
 
De carnaval raad Provincie West-Vlaanderen behoudt zich het recht om wijzigingen aan dit 
regelement aan te brengen enkel voor dat de kandidaten zich hebben gesteld éénmaal de 
kandidaten zich hebben ingeschreven kunnen geen veranderingen meer aangebracht worden 

tot na de verkiezing van het lopende jaar. 

Dit om alle misverstanden te voorkomen. 
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Art;27 
 
Deze regelementen werden aangepast tijdens de bestuursvergadering en in samen spraak 

door NK-CN van 08 /11/2017  
Te Oostende. 
De eerstvolgende aanpassing van deze regelementen kan slechts gebeuren na het houden 

van een bestuursvergadering. 

 
Art. 28 
 
Voor alle info, 
inschrijvingen en reglementen kan men terecht bij de secretaris. 

Voor Steunkaarten bij de penningmeester 

 
Art. 29 
 
De ondervoorzitter van de CRPW zal steeds zetelen als voorzitter van de jury en word 

ondersteund door een persoon van NKCN en hebben beide geen stemrecht. 

 
Art. 30 
 
Show en muziek. 

Elke kandidaat (kandidate) is verplicht om voor 20.00h, hun usb stick of cd waar muziek op 
staat te laten testen door de Dj van dienst en dit om alle narigheden tijdens de show te 
vermijden. 

Ook dient de originele cd of usb stick aanwezig te zijn bij de discobar en dit voor eventuele 
controle door Sabam. 

Zij die hun usb stick of cd niet laten testen op voorhand, zijn zelf verantwoordelijk als er iets 
misloopt tijdens het optreden. 
Om de verkiezing zo vlot mogelijk te laten verlopen wordt er aan de kandidaten (kandidates) 

gevraagd om de opstelling van hun decor voor de shows zo vlot mogelijk te laten verlopen en 
dit met een maximum van ongeveer 30 minuten. 

Pas nadat de eerste kandidaat (kandidate) zijn/haar decor terug afgebroken heeft, kan de 
volgende kandidaat (kandidate) pas beginnen met de opstelling van zijn/haar decor voor de 
show. 

 

Art. 31 
 
Het bestuur van de carnaval raad Provincie West-Vlaanderen wordt verzocht zich niet te 
mengen tijdens de ganse duur van de verkiezing. 
Bij eventuele betwistingen kan men zich wenden tot de juryvoorzitter. 

 

Art.32 
 
Het is niet toegestaan om met wilde- en hoefdieren de zaal te betreden ( deze dieren worden 

ook niet toegelaten in het showgedeelte). 
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Art.33 

 
 Alle verkozen titeldragers van CRPW vallen gedurende hun regeerjaar onder de handen van 
CRPW.  
 

Art.34 
 
Dit bijkomende artikel is enkel bestemd voor de jeugdverkiezing, bij de kandidatuur stelling 

kan enkel 1 meisje en 1 jongen zich kandidaat stellen per seizoen, maar moet ook minimum 
200 ingangskaarten verkopen. 

 

Art.35 

 
De nummertrekking van alle kandidaten zal gebeuren op de algemene statutaire vergadering  
 
Art.36 

 

De reglementen zijn samengesteld door de inrichtende vereniging CRPW en zijn overgemaakt 
aan het Nationaal Comité- Comité National (N.K.C.N. v.z.w) 

 
Dit reglement bevat zesendertig (36) Artikelen. 

Voor het organiserende CRPW Vzw. 
De Voorzitter van de provinciale verkiezing 
 

Carnaval Raad Provincie West-Vlaanderen Vzw 

 
Secretariaat: Cornelis everaartstraat 94  

8000 Brugge 

 
G.S.M: 0475/27.12.77 

 

E-mail: carnaval.raad.provincie.west-vlaanderenoutlook.com 

Ondernemingsnummer 0674973807  

 

        
Voor akkoord en goedkeuring, 

Opgemaakt te Oostende op 08 november 2017 
 
 


