VASTELAOVESVERENIGING

“DE SJOUTVOTTE”

Opgerich 16 januari 1960, Keun. Goedgek. 2 maart 1973 (75), Lid SGVV – BCL –NBCD

Postbus 342, 6160 AH Geleen

Protocol: Jeugdpresident
1) Jeugdpresident:
• Iemand die na het behalen van de maximum leeftijd uit de jeugdraad stapt kan
door de jeugdcommissie worden voorgedragen om jeugdpresident te worden.
• Het jeugdpresidentschap wordt in principe aangegaan voor 1-2 jaar met een
maximum van 3 jaar.
• Iemand die voorgedragen wordt voor jeugdpresident kan geen jeugdprins meer
worden
• Een nieuwe jeugdpresident wordt geïnstalleerd tijdens een uitroeping van de
jeugdprins. Zijn jeugdpresidentschap zal ook op een uitroeping van de jeugdprins
eindigen.
2) Toestemming
• Een toekomstig jeugdpresident dient toestemming van ouder(s)/opvoeder(s) te
krijgen alvorens hij de functie op zich kan nemen.
• Gesprek.
Er zal een gesprek plaats vinden tussen vereniging, toekomstig jeugdpresident en
ouder(s)/verzorger(s). Hierin zal de vereniging uitleg geven over wat verwacht
wordt, wat de verplichtingen zijn en hoe alles gedurende een verenigingsjaar
verloopt.
3) Verwachting
• Aanwezigheid.
Van een Jeugdpresident wordt verwacht dat hij aanwezig is bij alle activiteiten
waarbij ook de jeugdraad aanwezig is. Als hij bij een bepaalde activiteit niet
aanwezig kan zijn dient hij zicht tijdig hiervoor af te melden bij de jeugdcommissie
• Tijdsafspraken
De Jeugdpresident is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van tijdsafspraken
met ouder(s)/opvoeder(s) en/of vereniging.
• Gedrag
De jeugdpresident dient zich er van bewust te zijn dat hij, mede met de jeugdprins,
een visitekaartje is van de vereniging en zal zicht moeten gedragen.
• Speech
In sommige gevallen kan verwacht worden dat de jeugdpresident een paar woorden
voor een groep spreekt.
• Presentatie
De jeugdpresident kan gevraagd worden om een deel van de jeugdprinsuitroeping
te presenten.
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4) Kleding
• Kleding van Jeugdpresident bestaat uit:
ü Steek (beschikbaar gesteld door vereniging)
ü Veren voor de steek (beschikbaar gesteld door vereniging)
ü Ketting (beschikbaar gesteld door de vereniging)
ü Smoking (Op dit moment in bruikleen gegeven door Fam. Janssen)
ü Zwarte schoenen
• Voorgeschreven kleding mag alleen tijdens officiële activiteiten van de vereniging
worden gedragen.
• Indien de jeugdpresident na een activiteit van de vereniging een andere activiteit
(niet van de jeugdraad) heeft, dan dient hij zich eerst om te kleden zodat hij niet
meer herkenbaar meer is als jeugdpresident
• Kleding dient netjes en verzorgd gedragen te worden.
• Direct na het einde van elk seizoen (begin april) dienen alle attributen schoon en
gereinigd ingeleverd te worden.
• Aan het begin van elk seizoen zal de kleding opnieuw gepast en indien mogelijk
vermaakt worden.
5) Algemeen:
• Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid
De vereniging is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor het doen en laten en/of
gedrag een jeugdpresident.
• Verenigingsactiviteiten
De vereniging kan in sommige gevallen aan de jeugdpresident vragen om bij
andere verenigingsactiviteiten aanwezig te zijn. Al dan niet in zijn functie als
jeugdpresident. Hij zal hiervoor dan apart worden uitgenodigd.
• School.
In speciale gevallen kan de vereniging de school van de jeugdpresident schriftelijk
vragen om de jeugdpresident “verlof” te geven om bij een activiteit aanwezig kan
zijn. Indien door de school geen schriftelijk “verlof” wordt verleend dient de
jeugdpresident aan zijn schoolverplichtingen te voldoen.
• Uiterlijke versieringen
Oorbellen, piercings en tatoeages mogen niet zichtbaar gedragen worden.
• Lidmaatschap/Contributie
De jeugdpresident is gedurende zijn gehele ambtstermijn lid van de vereniging,
maar hoeft geen contributie te betalen
• Evaluatie
Elk jaar, aan het einde van het verenigingsseizoen, zal er een evaluatie
plaatsvinden tussen de vereniging, de jeugdpresident en zijn ouder(s)/opvoeder(s).
Tijdens deze evaluatie wordt ook aangegeven of de jeugdpresident het volgende
seizoen ook in functie blijft.
• Gebruik alcohol, verdovende middelen en rookwaren
Gebruik van alcoholische dranken, verdovende middelen en rookwaren zijn voor de
tienerleden niet toegestaan (NIX18).
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