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VERKIEZING KINDERPRINSENPAAR VAN BELGIË
Reglement voor de verkiezing van het Kinderprinsenpaar van België.
Artikel 1
De organisatie van de verkiezing van het Kinderprinsenpaar van België ligt in de handen
Centrum België
Artikel 2
De inrichtende vereniging stelt het beoordelingsschema en het reglement op. Zij zorgt
ervoor dat dit nageleefd wordt. Leden en ex-leden van de inrichtende vereniging alsook van de
eventuele co- inrichters kunnen slechts deelnemen aan de verkiezing van het kinderprinsenpaar van
België na akkoord van de Raad van Beheer van de organiserende vereniging.
Artikel 3
Deze inrichtende vereniging zal de neutrale jury samenstellen bestaande uit één jury lid
per provincie met een minimum van twaalf juryleden plus een voorzitter en een secretaris (deze
twee laatstgenoemden hebben geen stemrecht).
Artikel 4
Deze kandidaten moeten de ouderdom bereikt hebben van minimum zeven (7 ) jaar op
de dag van de nationale verkiezing van het Kinderprinsenpaar van België en mogen niet ouder zijn
dan twaalf (13) jaar op de dag van de verkiezing.
Artikel 5
De kandidaten hoeven de titel van Provinciale Kinderprins of Provinciale
Kinderprinses niet te bezitten. De mannelijke kandidaten dienen actief lid te zijn van een
carnavalsvereniging. De vrouwelijke kandidaten dienen actief lid te zijn van een
carnavalsvereniging.
Artikel 6
De ouders of voogd van de kinderen die kandidaat zijn voor de titel van Kinderprins of
Kinderprinses van België moeten op de hoogte zijn van de kandidatuur van hun kind, en verbinden
zich tot kennismaking en naleving van het reglement van de verkiezing van de inrichtende
vereniging.
Artikel 7
De kandida(a)t(e) moet de dag van de verkiezing aanwezig zijn in de zaal om 13 u30
met zijn/haar ouders of plaatsvervanger verantwoordelijke die werd aangeduid door de ouders of
voogd.
Artikel 8
De proeven voor de verkiezing van het Kinderprinsenpaar van België zijn degene die
op het bijgevoegd beoordelingsblad vermeldt zijn. Optreden en aftreden 25 punten, speech in de 3
landstalen 25 punten showgedeelte 50 punten.
Het aantal personen dat mag deelnemen aan de intrede en het aftreden van de kandida(a)t(e) is
maximum 50 personen. kandida(a)t(e) inbegrepen.
De voorstelling in de 3 landstalen mag maximum 15 minuten duren. De voorzitter en de secretaris
van de jury zullen alles chronometreren.
De chronometer zal gestart worden wanneer de kandida(a)t(e) het podium betreedt en gestopt
worden bij het einde van de toespraak. de tijd van intreden en aftreden wordt niet in acht genomen
voor het bepalen van de maximum tijd van 15 minuten zodat de kandida(a)t(e) geen punten
verliezen door toedoen van derden.
Voor decoropbouw worden er ongeveer 10 minuten voorzien evenals voor de afbouw, er word

gevraagd zich aan deze tijd te houden voor het verdere verloop van het programma.
Het eigenlijke showgedeelte mag niet langer dan 20 minuten duren. De chronometer meter zal
gestart worden wanneer de eerste persoon het podium betreedt
en gestopt worden wanneer de kandida(a)t(e) het podium verlaat.
Per overtreding zullen er 2 strafpunten per jurylid worden afgetrokken. Deze strafpunten zullen
bekend gemaakt worden VOOR het tellen van de punten en NOOIT erna
Eventuele decorveranderingen kunnen dan aangebracht worden.
Artikel 9
A. Het is niet toegelaten om geschenken uit te delen, noch vóór of tijdens de
voorstelling in de drie landstalen, noch vóór of tijdens het showgedeelte.
B. Het is niet toegelaten om met wilde- en hoefdieren de zaal te betreden (deze dieren worden ook niet
toegelaten in het showgedeelte).
Bij overtreding van artikel 9 A. of/en artikel 9 B. krijgt de kandida(a)t(e) twee strafpunten per jurylid en
per overtreding, d.w.z. 24 strafpunten per overtreding.
Artikel 10
Elke vereniging welke een kandida(a)t(e) voordraagt voor de titel van Kinderprins
of Kinderprinses van België kan niet zetelen in de jury.
Artikel 11
Het secretariaat van de Carnavalvereniging die een kandida(a)t(e) voor de titel van
Kinderprins of Kinderprinses voorstelt moet zich in België bevinden.
Artikel 12
Belg zijn.

Alle kandidaten voor de titel van Kinderprins of Kinderprinses van België moeten

Artikel 13
Het lot beslist over de volgorde van optreden der deelnemers. De lottrekking zal
plaatsvinden tijdens de Nacht van het Driegestern.
Artikel 14
De leden van de jury zijn verplicht te jureren volgens het vooropgestelde
reglementsysteem.
Artikel 15
Op het beoordelingschema mogen geen punten verandert of geschrapt worden. Indien er wel verandert
of geschrapt werd dient het jurylid in kwestie zijn formulier in te ruilen voor een blanco juryblad bij de
secretaris.
Artikel 16
De secretaris haalt na de beoordeling van de kandida(a)t(e) het ingevulde juryblad
op bij elk stemgerechtigd jurylid, steekt deze in een daartoe voorziene omslag, kleeft de omslag dicht,
plaatst zijn handtekening op de sluiting van deze omslag en overhandigt hem aan de voorzitter van de
jury.
Artikel 17
De voorzitter van de jury, duidt de juryleden aan die de punten samentellen. De
getuigen van de kandidaten alsook de voltallige jury zijn aanwezig bij de telling der punten.
Artikel 18
Bij de optelling der punten worden telkens de hoogste en de laagste punten niet
meegeteld. Bij vernietiging van één juryblad wordt alleen het laagste aantal punten geschrapt,bij
vernietiging van twee jurybladen worden er geen punten geschrapt.
Artikel 19
Bij gelijkheid der punten, zullen de kandidaten een bijkomende proef moeten afleggen,
die op voorhand door de inrichtende vereniging werd opgesteld en in gesloten omslag bij de voorzitter
van de jury zal gelegd worden.

Artikel 20
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury in
samenspraak met twee door de voorzitter van de jury aangeduide personen die deel uitmaken van de
jury plus de controleurs N.K.- C.N. en APPB twee bestuursleden van de organiserende vereniging (in
totaal zeven personen).
Artikel 21
De punten van de mannelijke kandidaten en de punten van de vrouwelijke kandidaten
zullen bekendgemaakt worden in de zaal.
Artikel 22
De bekendmaking geschiedt door de voorzitter van de jury of door de voorzitter van
de inrichtende vereniging of door de presentator.
Artikel 23
De reglementen zijn samengesteld door de inrichtende vereniging, zijn overgemaakt
aan het Nationaal Comité - Comité National (N.K.C.N. v.z.w.) en de Associatie Prins en Prinses
verkiezing van België (A.P.P.B. v.z.w.)
Artikel 24
De verkozen Kinderprins en Kinderprinses van België zullen aanwezig zijn op de
activiteiten die Centrum België Oudegem inricht (eerstvolgende persvoorstelling, Nacht van het
Driegestern de volgende verkiezing van het Kinderprinsenpaar van België, e.a.).
Artikel 25
De inrichtende vereniging, Centrum België, voorziet de kledij van het
Kinderprinsenpaar van België.
Voor de Kinderprins:







Voor de Kinderprinses :







De steek in de nationale driekleur ;
Een zwarte kapmantel afgezet met een witte boord ;
De scepter (scepter welke hij zal dienen over te dragen aan zijn
opvolger tijdens de volgende verkiezing);
De drie pluimen;( Pluimen welke hij zal dienen over te dragen aan
zijn opvolger tijdens de volgende verkiezing);
Een borstlint met de vermelding "Kinderprins van België 2014" in de
drie landstalen
Het kenteken van het N.K.C.N. & van het A.P.P.B.
Een kroontje afgewerkt met siersteentjes ;
Een zwarte kapmantel afgezet met een witte boord ;
Een scepter (scepter welke zij zal dienen over te dragen aan haar
opvolger tijdens de volgende verkiezing) ;
Een borstlint met de vermelding "Kinderprinses van België 2014" in
de drie landstalen
Het kenteken van het N.K.C.N. en van het A.P.P.B.

Artikel 26
Alle deelnemende kandidaten kunnen toegangskaarten in voorverkoop voor
vrienden supporters bekomen aan drie (3,00 ) Euro per toegangskaart, waarvan 0,50 € per
verkochte kaart naar de kandidaten gaan. Aan ingang zaal zal de inkom 3,50 € bedragen.

Dit reglement bevat zesentwintig (26) artikelen.
Voor het inrichtend Comité.
De voorzitter van de Nationale Kinderprinsenpaar verkiezing van België,

Voorzitter : De Bock Albert

