
 
Tegemoetkoming kledingkosten CV de Vlaskop. 
 
De uittrekkende groepen (jeugd en volwassenen), diverse commissieleden en ook bestuursleden 
dragen een tenue van de CV tijdens het carnavalsseizoen. De leden van de CV betalen hun kleding in 
principe zelf, maar de CV wil hier wel gedeeltelijk in tegemoet komen. 
 
Vandaar dat CV deze onderstaande regels hebben ingevoerd.  
Uitgangspunten hiervoor 

• Uit ervaring blijkt dat volwassenen vaak langer lid blijven dan jeugdleden. Daarom komt de 
CV de volwassenen meer tegemoet dan de jeugdleden. 

• Des te vaker een lid actief moet zijn, des te meer komt de CV tegemoet in de kledingkosten.  
 
Tegemoetkoming Uittrekkende Groep volwassenen (raad, prins, adjudanten en vorst); 

• Het tenue bestaat uit zwarte schoenen, zwarte pantelon, zwart colbert, goud giletje, goud 
nondejuke, witte blouse en een steek.  

• In bruikleen krijgt men het giletje, 1 broek, colbert, steek en het nondejuke. 

• Het pak wordt op maat aangemeten bij Jac Nooyen. 
 
Tegemoetkoming Uittrekkende Groep jeugd (raad, prins, prinses, adjudanten en vorst); 

• Het tenue bestaat uit een zwarte broek, donkere schoenen en een witte blouse. Tijdens 
activiteiten krijgt de jeugd een mantel, steek en voor de mannen een nondejuke in bruikleen 
van de CV. 

• Jeugd UG leden kunnen 1x per 3 jaar de aanschaf van een blouse declareren bij de CV. Men 
krijgt dan maximaal €30,- uitgekeerd.  Het betreffende bonnetje dient te worden ingeleverd 
bij het bestuurslid (zie organogram). 

 
Tegemoetkoming Commissieleden; 

• Het tenue bestaat uit een zwarte broek, zwarte schoenen en zwarte blouse van de CV. Deze 
blouse is in bruikleen van de CV. 

 
Tegemoetkoming Bestuursleden; 

• Het tenue bestaat uit zwarte schoenen, zwarte pantelon, zwart colbert, goud giletje, goud 
nondejuke, witte blouse en een steek.  

• In bruikleen krijgt men het giletje, 1 broek, colbert, steek en het nondejuke. 

• Het pak wordt op maat aangemeten bij de Jac Nooyen. 
 
Bij schade: 

• Bij slijtage aan materiaal van de vereniging dit graag even melden bij het bestuurslid van de 
kleding (zie organogram).  

• Komt de schade door eigenschuld dan zul je de dit zelf moeten vergoeden.  
 

 
 


