CARNAVALSVERENIGING
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Bankreknr RABO 116311932
K.V.K. nr. 40121442
Email: cvdetimp@gmail.com

Aan alle kinderen van groep 6, 7 en 8
Hallo jongens en meisjes,
De carnaval staat al weer bijna voor de deur. De hoogste tijd om opzoek te gaan naar een nieuwe
Jeugdprins of Jeugdprinses.
De verkiezing gaat als volgt, iedereen heeft evenveel kans om Prins(es) te worden.
Iedereen die onderstaand strookje inlevert is kandidaat. Als je het inlevert gaan we er vanuit dat je wilt
en mag meedoen met de verkiezing. Heb je niets ingeleverd dan doe je ook niet mee.
Wil je nu nog niet mee doen als Prins(es) maar wel als adjudant dan mag je dit ook opgeven met dit
formulier. Als de Nieuwe Prins of Prinses nog geen adjudant heeft hoeft die ook niet gezocht te
worden maar kan dan gekozen worden uit de kandidaten. Als de nieuwe Prins(es) van tevoren al een
adjudant heeft gevonden is dat natuurlijk ook goed.
Vervolgens moeten de ouders ook hun toestemming geven door middel van de strook hieronder in te
vullen en te tekenen. Daarna gaan alle beschikbare kandidaten in een hoge hoed en zal er uit deze hoed
het strookje met de nieuwe Jeugdprins(es) worden getrokken. Met de gelukkige wordt zo snel
mogelijk contact opgenomen zodat hij of zij natuurlijk zijn/haar opkomst kan gaan voorbereiden.
Hopelijk doe je mee want het is erg leuk en spannend.
Natuurlijk wordt de nieuwe prins of prinses pas bekend gemaakt op de carnavalsmiddag voor de jeugd
op 9 februari aanstaande, alleen de nieuwe prins(es) en adjudant delen dit geheim tot aan deze dag.
Namens carnavalsvereniging “De Timp”

ALAAF
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam/voornaam:……………….……………………………………………. (kandidaat Prins/Prinses)
Naam/voornaam:…………………………………………………………………. (kandidaat adjudant)
Ondergetekende(naam ouder of verzorger)……………………………………………………..
Heeft geen bezwaar tegen mededinging van bovengenoemde zoon of dochter voor Jeugdprins(es)
verkiezing in 2018.
Handtekening ………………………………………….
Deze strook uiterlijk vrijdag 13 januari 2018 inleveren bij Ilse Hakvoort (De Lemp 1).

