Inhoud - 1
1- Inleiding
2- Historie vereniging
3- Bestuur
4- Instituten
a. Vorst
b. Prins en gevolg
c. Senaat
d. Grootmeester
e. Nar
5- Commissie
a. Jeugdcommissie
b. Feestcommissie
c. Sleuteluitreiking commissie
d. Odenheimcommissie
e. Kascommissie
f. Jubileumcommissie
6- Afdelingen
a. Oud Prinsen College
b. Raad van Elf
c. Smooksnuiverinnen
d. Smooksnuivers jeugd
7-Leden
8- Sponsors / Donateurs / Halve manen

1

Inhoud - 2
9- Activiteiten carnavalsseizoen
a. 11/11
b. Prinsenavond
c. Prinsenbal
d. Smookies Bonte Avond
e. Smookies Bonte Middag
f. Sleuteluitreiking
g. Kindercarnaval
h. Groot Carnaval
i. Vastenavond
j. Sociaal Carnaval
k. Bezemparty
l. Captainsdiner
m. Breda
10- Overige activiteiten
a. Koningsdag
b. Avondvierdaagse
c. Jeugduitje
d. Familiedag
e. Uitwisseling Odenheim
11- Medaillebeleid
12- Oorsprong carnaval
13- Smokenburgerlied
14- Webpagina
15- Nawoord

2

1. Inleiding
Carnavalsvereniging de Smooksnuivers is een bloeiende
vereniging voor mensen van alle leeftijden die graag een feestje
vieren en daarbij ook oog hebben voor de sociale functie van de
vereniging.
De laatste jaren is er door enerzijds het wegvallen van ervaren
leden en de aanwas van veel nieuwe leden de behoefte ontstaan
om meer inzicht te krijgen in de organisatie van de vereniging, de
verschillende verantwoordelijkheden en de protocollen tijdens de
diverse activiteiten van de vereniging.
Middels dit informatieboekje wil het bestuur inzicht geven in het
reilen en zeilen van de vereniging, zonder daarbij de pretentie te
hebben volledig te zijn. Wel hopen we dat dit boekje de meeste
vragen van leden kan beantwoorden.
Mochten er toch nog vragen of suggesties zijn, dan kan ieder lid
zich te aller tijde wenden tot een van de zittende bestuursleden.
Bestuur Carnavalsvereniging de Smooksnuivers
Datum: Oktober 2016
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2. Historie vereniging
Carnavalsvereniging de Smooksnuivers is opgericht op 15 april
1964. Het initiatief kwam van een groep Rozenburgers waarvan
een aantal afkomstig uit Limburg en Brabant, waar carnaval een
bekend fenomeen was.
Ter gelegenheid van het 4x11 jarig bestaan in 2008 is er een
jubileumboekje geschreven door de heer Tetterroo, een van onze
Halve Maandragers. Hierin staat een uitgebreide terugblik op de
historie van de vereniging.
Hierbij een korte selectie van een aantal opmerkelijke feiten uit de
historie (niet volledig!):
- In 1968 werd voor het eerst een openbare carnavalsavond
georganiseerd.
- Begin jaren ’70 begon de vereniging met het organiseren van
‘Sociaal Carnaval’, voor speciale doelgroepen zoals zieken en
bejaarden.
- In 1973 werd door de toenmalige nieuwe Prins een
Prinsendiner georganiseerd, een nieuwe traditie was hiermee
geboren.
- In datzelfde jaar werd de eerste Jeugdprins plus Jeugdraad
geïnstalleerd.
- In 1977 organiseerde de Smooksnuivers voor het eerst een
heuse carnavalsoptocht. Ook dit werd een jaarlijkse traditie,
maar bleek op termijn niet meer haalbaar. De laatste optocht
werd gehouden in 2005 en werd met ingang van 2006
vervangen door de Sleuteluitreiking.
- In februari 1980 vond de eerste uitwisseling met de OKG
(Odenheimer Karnevalsgesellschaft) plaats in Odenheim.
- In november 1980 werden de Dansmariekes geïntroduceerd,
gevolgd door de Dansgarde in 1983 en de Miniriekes in 2012.
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2. Historie vereniging - vervolg
-

-

-

-

-

In januari 1981 bezochten de Smooksnuivers een grote galaavond van Carnavalsvereniging de On-Ganse in Arnhem.
Geïnspireerd door deze grote gala-avond van de On-Ganse,
organiseerde de Smooksnuivers hun eerste Pronkzitting in
januari 1982. Jaarlijks trok dit evenement zo’n 200 betalende
bezoekers. Aangezien het steeds moeilijker bleek de zaal
gevuld te krijgen werd gestopt met de Pronkzitting, de laatste
werd gehouden in 2007.
Tijdens de Pronkzitting van 1982 werd voor de eerste keer de
Halve Maan uitgereikt (zie hoofdstuk 11).
Met de komst van de Pronkzitting werd ook het
Smokenburgerlied geïntroduceerd. Dit clublied wordt
gezongen op alle officiële avonden van de Smooksnuivers. De
tekst van het lied staat in hoofdstuk 13.
In navolging van de grote Pronkzitting vond in januari 1987
de eerste mini-Pronkzitting plaats voor de jeugd. Dit is
jaarlijks een groot succes en heet tegenwoordig Smookies
Bonte Middag.
Als vervanging van de Pronkzitting werd in januari 2008 voor
de eerste keer Smookies Bonte Avond georganiseerd, dit is
inmiddels een jaarlijks terugkerende traditie.
In 2018 is de vereniging een samenwerking aangegaan met
handbalvereniging ASV Indus’67. Deze samenwerking is
gericht op een gezamenlijke gebruik en exploitatie van de
kantine. De geheel verbouwde kantine is op 19 oktober 2018
feestelijk in gebruik genomen.
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3. Bestuur
Het bestuur van de vereniging is verantwoording verschuldigd
aan de algemene ledenvergadering en bestaat uit minimaal vijf en
maximaal zeven leden. De bestuursleden worden door de
algemene ledenvergadering voor drie jaar in functie gekozen.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester
en twee tot vier commissarissen.
Noot: waar bij onderstaande toelichting gesproken wordt over
‘hij’, kan ook ‘zij’ worden bedoeld.
Voorzitter
De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen, overlegvergaderingen en de algemene ledenvergadering. Hij neemt
kennis van alle zaken die de vereniging betreffen en stelt in
overleg met de secretaris de vergaderingen vast. De voorzitter
heeft het recht om bij alle vergaderingen van aan het bestuur
ondergeschikte commissies als toehoorder aanwezig te zijn. Bij
afwezigheid neemt de vicevoorzitter zijn functie waar.
Secretaris
De secretaris voert en beheert de administratie, met uitzondering
van de financiële administratie. Hij stelt het jaarverslag omtrent
de algemene toestand van de vereniging samen. Hij draagt zorg
voor bekendmaking aan alle leden van alle daarvoor in
aanmerking komende stukken. Hij maakt een verslag van alle
bestuursvergaderingen, overlegvergaderingen en de algemene
ledenvergadering.
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3. Bestuur - vervolg
Penningmeester
De penningmeester voert en beheert de financiële administratie,
zodanig dat de financiële situatie van de vereniging te allen tijde
bekend is. Hij beheert de geldmiddelen en is voor dit beheer
persoonlijk verantwoordelijk. Op de jaarvergadering brengt hij
verslag uit over zijn beheer, tevens stelt hij een begroting op
betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe
verenigingsjaar. De penningmeester wordt gedechargeerd voor
het financieel beheer bij besluit van de algemene
ledenvergadering.
Commissarissen
De commissarissen staan op verzoek de overige bestuursleden bij
en kunnen worden belast met speciale opdrachten in het belang
van de vereniging. Zij kunnen daarnaast worden belast met de
functie van plaatsvervangend voorzitter, tweede secretaris of
tweede penningmeester.
Vergaderingen
Het bestuur vergadert circa acht keer per jaar. Het bestuur belegt
daarnaast circa vijf overlegvergaderingen per jaar waarvoor alle
volwassen leden worden uitgenodigd. De algemene ledenvergadering (jaarvergadering) vindt plaats in april. Tijdens deze
jaarvergadering wordt het jaarverslag voorgelezen door de
secretaris en legt de penningmeester verantwoording af over het
financiële verslag van het afgelopen verenigingsjaar.
Noot: het verenigingsjaar loopt van 1 april tot 31 maart van het
volgende kalenderjaar.
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3. Bestuur - vervolg
Regio-overleg
Een afgevaardigde van het bestuur woont de vergaderingen van
het regio-overleg bij, eventueel bijgestaan door een lid van de
feestcommissie. In deze vergaderingen worden de activiteiten van
de bevriende verenigingen in de regio op elkaar afgestemd.
Contributie
Alle leden van de vereniging dienen jaarlijks contributie te
betalen. De hoogte van de contributie wordt ieder jaar opnieuw
vastgesteld in de algemene ledenvergadering.
De penningmeester verstuurt in het najaar de contributienota’s
naar de volwassen leden. De leden dienen de contributie voor
aanvang van het nieuwe carnavalsseizoen (11/11) voldaan te
hebben.
De contributienota’s van de jeugdleden worden in april naar de
ouders/verzorgers van de jeugdleden verstuurd. Van jeugdleden
zal naast de contributie ook een kledingbijdrage worden
gevraagd. De hoogte hiervan is afhankelijk van leeftijd en de
groepering waar het jeugdlid deel van uitmaakt. De verschuldigde
bedragen dienen voor 1 juni voldaan te zijn.
Trainsters
De trainsters van de diverse dansgroepen vallen onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur. Indien er een vacature is
voor trainster, kiest het bestuur, in nauw overleg met de
jeugdcommissie en overige trainsters, een opvolgster.
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4. Instituten
De vereniging kent een aantal instituten; dit zijn specifieke
functies waarbij de persoon die de functie uitoefent officieel
beëdigd wordt.
Als instituut worden aangemerkt:
a. Vorst
b. Prins en gevolg
c. Senaat
d. Grootmeester
e. Nar
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4a. Vorst
De functie van Vorst is optioneel en de vereniging beschikt dan
ook niet altijd over een Vorst.
De Vorst komt voort uit en wordt gekozen door het College van
Oud-Prinsen (zie 6a.).
De Vorst assisteert de residerende Prins bij officiële gelegenheden.
De Vorst opereert als voorzitter van het College van Oud-Prinsen.
De Vorst is gerechtigd om twee veren op zijn steek te dragen.
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4b. Prins en gevolg
De Prins wordt jaarlijks gekozen door het bestuur.
De Prins heeft een mentor, die hem met raad en daad bijstaat. De
mentor wordt gekozen door de Prins en is het aanspreekpunt voor
de Prins, de Raad van Elf en het bestuur in aanloop naar de
installatie van de Prins.
Bestuur en mentor hebben volledige geheimhouding over de
Prinskeuze tot het moment van installatie.
De Prins heeft de bevoegdheid om, naast een adjudant, andere
personen toe te voegen aan zijn gevolg, bijvoorbeeld een Prinses
of Hofdame.
De Prins wordt geïnstalleerd op de Prinsenavond (zie 9b.). De
installatie vindt plaats door het College van Oud-Prinsen. De
Prins dient de eed af te leggen en installeert vervolgens zijn
gevolg. Tot slot leest hij zijn Proclamatie voor, bestaande uit 11
punten en maakt zijn motto voor het nieuwe seizoen bekend.
De Prins is gerechtigd om drie veren op zijn steek te dragen.
De Prins treedt bij officiële aangelegenheden op als representant
van de vereniging. Tijdens carnavalsactiviteiten dient hij de
gangmaker van de feestgangers te zijn.
De regeerperiode van de Prins loopt tot het afnemen van de
versierselen tijdens de eerstvolgende Prinsenavond. Op deze
manier beschikt de vereniging te allen tijde over een regerend
Prins.
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4c. Senaat
De Senaat is een instituut dat op 11-11-1977 in het leven is
geroepen en waarvan de leden, door hun opgedane ervaring
binnen de carnavalsvereniging en/of maatschappelijke status,
geacht worden en het promoten van het carnaval.
De Senaat draagt zelf zorg voor aanvulling en/of uitbreiding van
zijn ledenaantal, dit in overleg met het bestuur.
De Senaat kiest zijn eigen voorzitter.
Functie van de Senaat:
- Het al dan niet op verzoek van het bestuur uitbrengen van
adviezen.
- Het promoten van het carnaval bij gemeente, burgerij en
bedrijfsleven.
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4d. Grootmeester
De Grootmeester is een erefunctie en wordt toegekend aan een
lid, niet zijnde een Oud-Prins, dat zich gedurende een lange
periode verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging.
Leden kunnen een lid voordragen als Grootmeester, waarna het
bestuur de voordracht moet goedkeuren. De Grootmeester wordt
beëdigd door de Prins.
De Grootmeester is geen onderdeel van het Prinsenteam, maar
staat de Prins wel bij, bij officiële gelegenheden.
De Grootmeester is gerechtigd om twee veren op zijn steek te
dragen.
De vereniging heeft maximaal één Grootmeester.
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4e. Nar
De functie van Nar is optioneel en de vereniging beschikt dan ook
niet altijd over een Nar.
De vereniging heeft maximaal een Nar, indien de functie vacant is
kan een lid van 14 jaar of ouder dat graag Nar wil worden zich
voor de functie aanmelden bij het bestuur.
Het bestuur dient het verzoek goed te keuren of met redenen
omkleed af te wijzen.
De Nar wordt voor onbepaalde tijd benoemd en geïnstalleerd op
de eerstvolgende Prinsenavond (zie 9b.) na goedkeuring van het
bestuur.
De Nar is geen onderdeel van het Prinsenteam, maar staat de
Prins wel bij bij officiële gelegenheden. Daarnaast zorgt de Nar
voor het aanmoedigen van de feestgangers. Op de feestavonden is
de Nar ook inzetbaar om gasten officieel binnen te brengen.
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5. Commissies
De vereniging heeft meerdere commissies die allen een specifieke
taak hebben. Het bestuur heeft de bevoegdheid om in overleg met
betrokkenen commissies in het leven te roepen, op te heffen of
samen te voegen.
Momenteel zijn de volgende commissies actief:
a. Jeugdcommissie
b. Feestcommissie
c. Barcommissie
d. Odenheimcommissie’
e. Kascommissie
f. Jubileumcommissie
De Sleuteluitreiking commissie is ondergebracht als onderdeel
van de Raad van Elf.
Commissies benaderen zelf leden om zitting te nemen in hun
commissie. Tevens kunnen leden die geïnteresseerd zijn om in
een commissie zitting te nemen, zich aanmelden bij de voorzitter
van de betreffende commissie of bij een lid van het bestuur.
Wijzigingen in de samenstelling van een commissie dienen door
de betreffende commissie zelf doorgegeven te worden aan het
secretariaat.
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5a. Jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestaat uit een oneven aantal leden (minimaal
drie) waaronder een voorzitter en een secretaris. Voorzitter en
secretaris worden door de afdeling gekozen.
Het toevoegen of afvoeren van specifieke jeugdgroepen blijft ter
beoordeling van de Algemene Ledenvergadering.
Functie van de jeugdcommissie:
- Het organiseren en leiden van alle carnavalsactiviteiten voor
de jeugd, te weten Smookies Bonte middag en het
Kindercarnaval (zie hoofdstuk 9).
- Het aanwijzen van een Jeugdprins(es).
- Het verzorgen van het afvoeren van de oude Jeugdprins en
installeren van de nieuwe Jeugdprins.
- Aanspreekpunt voor de trainsters van de diverse
jeugdgroepen.
- Aanspreekpunt voor ouders en/of begeleiders tijdens de
trainingsavonden.
- Aanspreekpunt tijdens jeugduitoptredens en activiteiten.
- Het bewaken van de protocollen en regels voor de jeugd.
- Op verzoek van het bestuur medewerking verlenen aan
activiteiten georganiseerd door het bestuur van de vereniging.
- Het organiseren van een jaarlijks jeugduitje (zie hoofdstuk
10c).
Voor meer informatie over de Smooksnuivers jeugd, zie
hoofdstuk 6d).
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5b. Feestcommissie
De feestcommissie bestaat uit een oneven aantal leden (minimaal
drie) waaronder een voorzitter en een secretaris. Voorzitter en
secretaris worden door de afdeling gekozen.
Functie van de feestcommissie:
- Het organiseren en leiden van de officiële feestavonden van
de Smooksnuivers: Prinsenavond, Prinsenbal, Smookies
Bonte avond, Grootcarnaval en Vastenavond.
(zie hoofdstuk 9).
- Het organiseren bestaat uit:
o Het opstellen van draaiboeken voor de diverse
feestavonden.
o Het vastleggen van de muziek (Kapel en/of DJ).
o Het coördineren van opbouw zaal en opruimen.
o Het aanwijzen van een Opperspreekstalmeester.
o Het aanwijzen van een Ceremoniemeester.
Deze is verantwoordelijk voor de coördinatie achter de
schermen tijdens de officiële feestavonden.
- Het organiseren en leiden van Sociaal Carnaval.
- Het samen met een bestuurslid bijwonen van het regio overleg
met bevriende carnavalsverenigingen.
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5c. Barcommissie
De barcommissie bestaat uit ongeveer zes personen, waarvan één
persoon de voorzitter is.
Functie van de barcommissie:
- Zorgen dat de drank- en etenswaren worden ingekocht tegen
een zo’n gunstig mogelijke prijs.
- Zorgen voor de verkoop van drank en broodjes tijdens de
activiteiten van de vereniging.
De inkomsten van de bar vertegenwoordigen de belangrijkste
inkomstenbron van de vereniging.
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5d. Odenheimcommissie
De Odenheimcommissie bestaat uit een voorzitter en een aantal
leden.
Functie van de Odenheimcommissie:
- Het organiseren van het uitwisselingsweekend, waarbij de
vrienden van de OKG Rozenburg bezoeken.
- Het organiseren bestaat uit:
o Het organiseren van diverse activiteiten gedurende het
uitwisselingsweekend.
o Het onderhouden van de contacten met OKG.
o Het indelen van gastgezinnen.
- Het coördineren van het uitwisselingsbezoek aan OKG.
- De coördinatie bestaat uit:
o Het uitnodigen van leden voor deelname aan bezoek
aan OKG.
o Het aanmelden van deelnemers bij OKG plus
onderhouden van de contacten.
o Het regelen van een bus voor vervoer naar Odenheim.
o Het verzorgen van een verenigingscadeau aan OKG
en een gastgezinnencadeau.
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5e. Kascommissie
De kascommissie bestaat uit twee leden en een plaatsvervangend
lid, die jaarlijks gekozen worden door en uit de leden (niet zijnde
bestuursleden).
Een lid mag maximaal twee opeenvolgende jaren deel uitmaken
van de kascommissie.
De kascommissie is geen verantwoording schuldig aan het
bestuur, maar legt verantwoording af aan de Algemene
Ledenvergadering.
De kascommissie controleert alle inkomsten en uitgaven.
De kascommissie brengt op de jaarvergadering een verslag uit
over haar bevindingen van het afgelopen boekjaar.
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5f. Jubileumcommissie
De Jubileumcommissie is een commissie die iedere 11 jaar voor
een beperkte periode in het leven wordt geroepen voor het
organiseren van diverse jubileumactiviteiten in het betreffende
jubileumjaar van de vereniging. Het 5 x 11 jarig bestaan van de
vereniging is gevierd in het seizoen 2019/2020. Het 6 x 11 jarig
jubileum zal plaatsvinden in het seizoen 2030/2031.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het tijdig in het leven roepen
van de jubileumcommissie. Het bestuur kan leden benaderen om
zitting te nemen in de commissie. Ook kunnen leden zich zelf
aanmelden indien zij geïnteresseerd zijn om in de commissie
zitting te nemen.
Functie van de Jubileumcommissie:
- Het bedenken van specifieke jubileumactiviteiten voor het
jubileumjaar.
- Het afstemmen van de ideeën en acties met het bestuur en de
feestcommissie.
- Het verzorgen van een jubileumaandenken voor de leden.
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6. Afdelingen
Als afdeling wordt beschouwd: een qua structuur gevormde groep
leden, die als zodanig een specifieke functie binnen de vereniging
permanent uitvoeren.
De vereniging heeft de volgende afdelingen:
a. Oud Prinsen College
b. Raad van Elf
c. Smooksnuiverinnen
d. Smooksnuivers jeugd
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6a. Oud Prinsen College
Tot het Oud Prinsen College (OPC) treden al diegene toe, die
eenmaal zijn uitverkoren geweest Prins van de Smooksnuivers te
zijn en die lid willen blijven van de carnavalsvereniging.
Het lidmaatschap van het college is verenigbaar met iedere
functie binnen de vereniging, met uitzondering van Grootmeester.
De Vorst, indien aanwezig, fungeert als voorzitter van het college.
Functie van het Oud Prinsen College:
- Het installeren van de nieuwe Prins.
- Het coachen en bijstaan van de functionerende Prins.
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6b. Raad van Elf
Als lid van de Raad van Elf kan men worden voorgedragen op
voordracht van de Raad van Elf, gebaseerd op 2/3 meerderheid.
Het bestuur dient de voordracht goed te keuren.
De Raad bestaat uit minimaal 11 en maximaal 19 personen.
De Raad kiest uit zijn leden een voorzitter (de coördinator) en een
secretaris.
De officiële installatie van een nieuw Raadslid vindt plaats op de
eerstvolgende officiële feestavond, na goedkeuring bestuur.
Functie Raad van Elf:
- Gevolg van de Prins, hetgeen betekent: inhoud geven aan de
Prinselijke waardigheid bij het uitoefenen van zijn
representatieve functie.
- Lijfwacht van de Prins, zodat de Prins ongestoord de
festiviteiten kan beleven (ook de orde handhaven).
- Deelnemen in commissies.
- Begeleiden van de Hofjonkers op de officiële gelegenheden
van de Smooksnuivers (gelegenheden waarbij de Raad en
Hofjonkers in ornaat aanwezig zijn).
- Organiseren van de Sleuteluitreiking op Carnavals zaterdag
(Sleuteluitreiking commissie, zie verder in deze paragraaf).
Bij officiële gelegenheden dient de Raad:
- De richtlijnen van de regerende Prins
Raadsvoorzitter te volgen.
- De regels van het protocol in acht te nemen.
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6b. Raad van Elf - vervolg
Onder protocol wordt verstaan:
- De omgangsregels van de samenleving en die van het
carnavalsgebeuren in het bijzonder.
- De leefregels neergelegd in het protocol, opgesteld door de
regerende Prins.
- Een Raad van Elf lid dient zijn steek te dragen, tot het
moment waarop de Prins het sein ‘steken af’ heeft gegeven.
De Raad van Elf treedt op als Sleuteluitreiking commissie,
waarbij de coördinator van de Raad van Elf fungeert als
voorzitter.
Functie van de sleuteluitreiking commissie:
- Het organiseren van de sleuteluitreiking op Carnavals
zaterdag (zie hoofdstuk 9f).
- Het organiseren bestaat uit:
o Het opstellen van het draaiboek.
o Het vastleggen van de muziek (Kapel en/of DJ) in
overleg met de feestcommissie.
o Het coördineren van het transport van de benodigde
voertuigen / carnavalswagens.
o Het aanvragen van de benodigde vergunning bij de
gemeente.
o Het regelen van de benodigde verzekeringen (via het
bestuur).
o Het uitnodigen van vertegenwoordigers van de
Gebiedscommissie voor de overhandiging van de
sleutel aan de Prins.
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6c. Smooksnuiverinnen
Alle vrouwelijke leden van de Smooksnuivers vanaf 18 jaar
maken onderdeel uit van de Smooksnuiverinnen.
De Smooksnuiverinnen kiezen uit hun eigen midden twee
coördinatoren die voor onbepaalde tijd de diverse activiteiten van
de Smooksnuiverinnen organiseren en aanspreekpunt zijn voor
het bestuur en voorzitters van de diverse commissies.
De Smooksnuiverinnen vergaderen minimaal twee keer per jaar.
Naast de officiële festiviteiten wordt jaarlijks voor alle dames een
Sinterklaasavond en een etentje georganiseerd.
Functie van de Smooksnuiverinnen:
- Het op verzoek van bestuur meewerken aan festiviteiten.
- Het op verzoek van andere afdelingen en commissies
assisteren bij verenigingsactiviteiten.
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6d. Smooksnuivers jeugd
De Smooksnuivers jeugd omvat alle jeugdgroeperingen en valt
onder de verantwoording van de jeugdcommissie (zie 5a.).
De Smooksnuivers jeugd bestaat uit de volgende subafdelingen:
(de peildatum voor genoemde leeftijden is 11/11).
Jeugdraad, inclusief Jeugdprins(es) en gevolg
De Jeugdraad is toegankelijk voor jongens van 4 tot 14 jaar,
jongens tussen 4 en 6 jaar kunnen alleen meedoen onder
begeleiding van een ouder. Tijdens het seizoen begeleidt de
Jeugdraad de Jeugdprins en gevolg bij alle activiteiten.
Hofjonkers
Jongens van 14 tot 18 jaar kunnen zich aansluiten bij de
Hofjonkers. Zij begeleiden de Jeugdprins en gevolg bij alle
activiteiten. Tevens kunnen zij worden ingeschakeld voor
podiumdiensten bij officiële feestavonden.
Bij officiële gelegenheden lopen de Hofjonkers mee met de Raad
van Elf en vallen tijdens deze gelegenheden ook onder de
verantwoordelijkheid van de Raad van Elf. Bij alle overige
gelegenheden vallen de Hofjonkers onder de verantwoordelijkheid van de Jeugdcommissie.
Miniriekes:
Dansgroep voor meisjes van 3 tot 6 jaar. De meisjes trainen
wekelijks voor een Gardedans en een showdans, die ze opvoeren
tijdens de officiële activiteiten van de Smooksnuivers en op
jeugdmiddagen.
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6d. Smooksnuivers jeugd - vervolg
Dansmariekes
Dansgroep voor meisjes van 6 tot 14 jaar. De meisjes trainen
wekelijks voor een Gardedans en een showdans, die ze opvoeren
tijdens de officiële activiteiten van de Smooksnuivers en op
jeugdmiddagen.
Dansgarde
Dansgroep voor meisjes van 14 tot 25 jaar. De meisjes trainen
wekelijks voor een Gardedans en een showdans, die ze opvoeren
tijdens de officiële activiteiten van de Smooksnuivers en op
jeugdmiddagen.
Het jeugdlidmaatschap geldt tot 18 jaar, tenzij het lid elke dag
schoolgaand is en geen vast inkomen heeft. Dan loopt het
lidmaatschap tot 21 jaar.
Gardemeisjes boven de 18 jaar zijn dus in principe volwassen lid,
maar vallen zolang zij deel uitmaken van de Garde onder de
verantwoording van het Jeugdbestuur.
Het lidmaatschap van de jeugd eindigt:
- Indien het verenigingslidmaatschap eindigt.
- Indien overheveling naar een andere afdeling buiten de
jeugdafdeling plaatsvindt.
Het Jeugdbestuur beslist over de overheveling van jeugdleden
binnen de subafdelingen onderling.
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7. Leden
De Smooksnuivers hebben een zeer gevarieerd ledenbestand, van
jong tot oud en van heel actief tot minder actief. Van alle leden
wordt een actieve houding echter op prijs gesteld.
Wanneer een lid geen deel uitmaakt van een van de genoemde
instituten of commissies kan men verschillende hand- en
spandiensten verrichten voor de vereniging, bijvoorbeeld:
-

Opbouwen van de zaal voor feestavonden.
Barmedewerker.
Opruimen tijdens de bezemparty
BHV
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8. Sponsors/Donateurs/Halve Manen
Naast leden heeft
Halve Manen.

de vereniging ook sponsors, donateurs en

Sponsors
Sponsors zijn personen of bedrijven die de vereniging financieel
ondersteunen middels een jaarlijks sponsorbedrag. In ruil hiervoor
hebben de sponsors toegang tot de besloten avonden van de
vereniging en hangt er tijdens feestavonden een steek met hun
naam in de feestzaal.
Donateurs
Donateurs zijn personen die de vereniging een warm hart
toedragen, maar geen lid willen zijn van de vereniging. Donateurs
betalen jaarlijks een kleine vergoeding, in ruil waarvoor ze
toegang hebben tot de besloten avonden van de vereniging.
Halve Manen
Jaarlijks wordt door de regerende Prins tijdens Smookies Bonte
Avond een onderscheiding uitgereikt aan een persoon of instantie,
die niet aan de vereniging verbonden is, maar zich op sociaal,
cultureel of andere wijze zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor
de Rozenburgse gemeenschap. Deze onderscheiding heet ‘De
Halve Maan’, verwijzend naar het logo van de Smooksnuivers.
Leden in de orde van de Halve Maan worden jaarlijks uitgenodigd
om aanwezig te zijn op Smookies Bonte Avond.
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9. Activiteiten carnavalsseizoen
De activiteiten van Carnavalsvereniging de Smooksnuivers lopen
het gehele jaar door, maar zijn te verdelen in activiteiten
gerelateerd aan het carnavalsseizoen en overige activiteiten.
De activiteiten gerelateerd aan het carnavalsseizoen worden in dit
hoofdstuk toegelicht.
a. 11/11
b. Prinsenavond (Opening seizoen)
c. Prinsenbal
d. Smookies Bonte Avond
e. Smookies Bonte Middag
f. Sleuteluitreiking
g. Kindercarnaval
h. Groot Carnaval
i. Vastenavond
j. Sociaal Carnaval
k. Bezemparty
l. Captainsdiner
m. Breda
In dit hoofdstuk wordt gesproken over steekdragenden.
Hieronder vallen:
Prins en zijn gevolg
Grootmeester
Raad van Elf
Vorst
Oud Prinsen
Nar
Jeugdprinsenteam en Jeugdraad
De Miniriekes, Dansmariekes en Dansgarde
Hofjonkers
De overige activiteiten worden verder toegelicht in hoofdstuk 10.
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9a. 11/11
Wat voor avond:
Het carnavalsseizoen start officieel op 11 november, ofwel op de
‘elfde van de elfde’. Indien deze datum op een doordeweekse dag
valt, wordt deze avond informeel gevierd onder het genot van een
hapje en drankje. Om 23.11 uur proosten we dan gezamenlijk op
het nieuwe seizoen.
De feestelijke opening van het seizoen (de Prinsenavond, zie 9b)
vindt plaats op de zaterdag voorafgaand of volgend op 11/11.
Optredens:
Er zullen op deze avond geen optredens worden verzorgd.
Opmerkingen:
Het betreft een informele avond, waar geen kledingvoorschriften
van kracht zijn.
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9b. Prinsenavond
Wat voor avond:
Op de Prinsenavond wordt afscheid genomen van het Jeugdprinsenteam en het grote Prinsenteam en wordt ook weer een
nieuw Jeugdprinsenteam en Groot Prinsenteam geïnstalleerd.
Het is een besloten avond welke alleen toegankelijk is voor
leden, donateurs en sponsoren. Als er eventueel familieleden van
het Jeugdprinsenteam willen komen kijken is dat in overleg met
het bestuur mogelijk, maar ze dienen als ze geen lid of donateur
zijn na de installatie de zaal te verlaten.
Voorafgaand aan het officiële gedeelte is er de mogelijkheid om
tegen een kleine vergoeding deel te nemen aan de
Prinsenmaaltijd. Traditiegetrouw is dit boerenkool met worst en
voor de kinderen patat met kroket of frikadel.
Optredens:
Op deze avond zullen de diverse dansgroepen van de vereniging
hun Garde- of Mariekedans tonen.
Opmerkingen:
Er is een kledingvoorschrift van kracht; steekdragenden in vol
ornaat, overige leden netjes.
De jeugdleden die niet onder begeleiding van één ouder of voogd
zijn, dienen om 21.30 uur te worden opgehaald om naar huis te
gaan.
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9c. Prinsenbal
Wat voor avond:
Het Prinsenbal is een feest/balavond van en voor de Prins.
Bevriende carnavalsverenigingen worden voor deze avond
uitgenodigd en de Prins wisselt zijn jaarmedaille uit met de
Prinsenteams van de gastverenigingen.
Het is een open avond waar iedereen welkom is.
Op deze avond zijn de jeugdleden vanaf 7 jaar ook aanwezig.
Optredens:
Er zal door de Dansmariekes en Dansgarde worden opgetreden.
Ook voor de Dansgardes van de gastverenigingen bestaat de
mogelijkheid om op te treden.
Opmerkingen:
Er is een kledingvoorschrift van kracht; steekdragenden vol
ornaat, overige leden netjes.
De jeugdleden die niet onder begeleiding van één ouder of voogd
zijn, dienen om 21.30 uur te worden opgehaald om naar huis te
gaan.
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9d. Smookies Bonte Avond
Wat voor avond:
Smookies Bonte Avond is een open avond waar iedereen welkom
is. Op deze avond kunnen de diverse groepen, commissies of
individuele leden hun acts presenteren waar ze voor geoefend
hebben. Ook kunnen gastverenigingen hierbij aanwezig zijn.
De avond staat onder leiding van de Opperspreekstalmeester, die
de verschillende acts aankondigt. De artiesten worden onder
muzikale begeleiding binnengehaald door de Nar en/of
Ceremoniemeester.
Optredens:
Alle jeugdgroepen laten 1 á 2 dansen zien. De overige groepen
presenteren één act.
Opmerkingen:
Er is een kledingvoorschrift van kracht; steekdragenden vol
ornaat, overige leden netjes.
De jeugdleden die niet onder begeleiding van één ouder of voogd
zijn, dienen om 21.30 uur te worden opgehaald om naar huis te
gaan.
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9e. Smookies Bonte Middag
Wat voor middag:
Smookies Bonte Middag is een jeugdmiddag waarbij diverse
gastverenigingen aanwezig zijn en er ook spelletjes worden
gedaan.
Optredens:
Er zal niet alleen door de dansgroepen van onze vereniging
gedanst worden, maar ook door de dansgroepen van de
gastverenigingen.
Opmerkingen:
Er is geen kledingvoorschrift behalve voor de steekdragenden, die
zijn in vol ornaat.
Er mag geen alcohol worden gedronken buiten het afgezette
gebied, het is tenslotte een kindermiddag.
Op deze middag kunnen we altijd hulp van ouders/verzorgers
gebruiken.
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9f. Sleuteluitreiking
Wat voor middag:
Op carnavalszaterdag vindt aan het begin van de middag de
sleuteluitreiking plaats op het Raadhuisplein. De voorzitter van de
Gebiedscommissie Rozenburg overhandigt op de Prinsenwagen
de sleutel van Rozenburg aan de Prins, die dan drie dagen lang de
scepter over Smokenburg zal zwaaien.
Optredens:
Er zal door de diverse dansgroepen van de vereniging op het plein
worden gedanst, behalve door de Dansgarde.
Opmerkingen:
Het kledingvoorschrift is carnavalesk, behalve voor de steekdragenden, die zijn in vol ornaat.
Na afloop van de sleuteluitreiking gaan we in optocht naar de
Tempel der Zotheid (clubhuis van CV de Smooksnuivers) om
kindercarnaval (zie 9g) te vieren.
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9g. Kindercarnaval
Wat voor middag:
Het kindercarnaval wordt gevierd op carnavalszaterdag na de
sleuteluitreiking. Het is een open middag waar iedereen welkom
is. Op deze middag wordt er carnaval gevierd en worden prijzen
uitgedeeld in verschillende leeftijdsgroepen aan degenen die het
mooist verkleed zijn.
Optredens:
Er zal door de diverse dansgroepen van de verenging worden
gedanst.
Opmerkingen:
Het kledingvoorschrift is carnavalesk, behalve voor de steekdragenden, die zijn in vol ornaat.
Op deze middag mag er geen alcohol gedronken worden buiten
het afgezette gebied.
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9h. Groot carnaval
Wat voor avond:
Het groot carnaval wordt gevierd op carnavalszaterdag. Het is een
open avond waar iedereen welkom is. Er wordt op deze avond
carnaval gevierd en er zijn prijzen voor de mooist verklede
persoon of groep.
Optredens:
Er zijn geen optredens van dansgroepen.
Opmerkingen:
Het kledingvoorschrift is carnavalesk en het Prinsenteam en de
Raad van Elf in vol ornaat.
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9i. Vastenavond
Wat voor avond:
Vastenavond wordt gevierd op de dinsdag na Carnaval. Het is een
besloten avond en alleen toegankelijk voor leden, donateurs en
sponsoren. Er zijn deze avond geen jeugdleden aanwezig, met
uitzondering van de Dansgarde en Hofjonkers.
Vastenavond is de laatste officiële avond die gevierd wordt voor
de sluiting van het seizoen. Deze avond wordt de sleutel van
Smokenburg weer teruggegeven aan de voorzitter of een
vertegenwoordiger van de Gebiedscommissie.
Op deze avond worden er door de Prins medailles uitgereikt aan
diegenen waarvan de Prins vindt dat hij of zij die verdiend hebben
voor hun inzet voor of in de vereniging.
Traditiegetrouw wordt er op Vastenavond haring en wittebrood
gegeten. Ook kunnen diverse soorten kaas worden genuttigd voor
de aanvang van het vasten.
Optredens:
Alleen de Gardedans zal deze avond worden uitgevoerd.
Opmerkingen:
Er is tot 22.00 uur een kledingvoorschrift voor steekdragenden,
namelijk in vol ornaat, daarna in boerenkiel. Overige leden
kunnen de gehele avond in boerenkiel.
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9j. Sociaal Carnaval
Wat voor middag:
Op deze middagen/avonden zullen wij als vereniging bij diverse
instellingen sociaal carnaval vieren samen met de bewoners en
zullen de diverse groepen die met Smookies Bonte Avond (zie
9d) hun act hebben laten zien ook hier deze act opvoeren.
De Prins reikt op deze dagen een aantal medailles uit aan
bewoners en/of medewerkers van de instellingen.
Optredens:
Alle dansgroepen van de vereniging zullen hier hun dansen/acts
laten zien.
Opmerkingen:
Deze middagen/avonden zijn carnavalesk gekleed, behalve de
steekdragenden, die zijn in vol ornaat.
De jeugd wordt na afloop in overleg met ouders/verzorgers thuis
gebracht, dan wel afgezet op een verzamelpunt, alwaar ze kunnen
worden opgehaald.
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9k. Bezemparty
Wat voor middag:
De dag na een eigen feestavond moet er worden opgeruimd en
schoongemaakt, dat doen we met zoveel mogelijk leden van de
vereniging tijdens de bezemparty. Deze middagen beginnen
meestal om 12.00 uur.
Na het opruimen en schoonmaken is er nog gelegenheid om met
elkaar wat na te praten en te genieten van een drankje.
Consumpties zijn tegen een gereduceerd tarief.
Als er door omstandigheden de dag na de feestavond geen
gelegenheid is om op te ruimen, dan wordt er een andere avond of
middag afgesproken.
Opmerkingen:
Opruimen doen we met zijn allen, dus eerst gezamenlijk
opruimen en daarna gezamenlijk wat drinken.
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9l. Captainsdiner
Wat voor middag:
De zondag na het Groot Carnaval vindt de gebruikelijke
bezemparty plaats (zie 9k.), gevolgd door een Captainsdiner. Dit
is een gezamenlijke maaltijd in buffetvorm met diverse soorten
vlees, kapucijners, bruine bonen, patat, kroketten, frikadellen en
nog wat meer. Het captainsdiner is toegankelijk voor alle leden,
donateurs en sponsors, echter na aanmelding en tegen betaling
van een kleine vergoeding.
Opmerkingen:
Na het schoonmaken is er weer tijd om wat met elkaar te drinken
en praten voordat we gaan eten.
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9m. Breda
Wat voor middag:
Op de maandag na het Groot Carnaval gaan de Smooksnuivers
met een bus naar Breda om daar naar de optocht te kijken, wat te
drinken en feest te vieren.
Voor deze dag moet je je vooraf opgeven en een vergoeding
betalen voor de bus. Leden gaan voor donateurs en als er dan nog
plaats over is in de bus kunnen ook niet-leden mee. Deze moeten
echter wel een binding hebben met een van de leden van de
Smooksnuivers. Dit aangezien het bestuur verantwoordelijk is
voor de gang van zaken gedurende het uitstapje naar Breda.
Opmerkingen:
Jeugdleden vanaf 14 jaar mogen mee mits onder begeleiding van
een ouder of meerderjarige begeleider.
De bus vertrekt om 19.00 uur vanuit Breda, ben je er niet gaat de
bus weg en moet je op eigen gelegenheid naar huis.
Bij aankomst in Rozenburg is er (onder voorbehoud) nog een
afterparty in een vooraf afgesproken café of in ons eigen clubhuis,
waar de prijs van de drankjes ook vaak aangepast is. Deze
afterparty is ook toegankelijk voor leden die niet naar Breda zijn
meegeweest.
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10. Overige activiteiten
Naast de vele activiteiten van de vereniging tijdens het
carnavalsseizoen, is de vereniging ook in de maanden daarbuiten
op verschillende terreinen actief. Dit bevordert de sociale binding
van de leden ook buiten de drukke carnavalstijd.
Onder de overige activiteiten vallen:
a. Koningsdag
b. Avondvierdaagse
c. Jeugduitje
d. Familiedag
e. Uitwisseling Odenheim
Daarnaast wordt regelmatig een beroep gedaan op de
Smooksnuivers om te assisteren bij activiteiten in het dorp, zoals
bijvoorbeeld op braderieën, wijkfeesten en als verkeersregelaars.
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10a. Koningsdag
Wat voor dag:
Tijdens Koningsdag staan de Smooksnuivers met een tweetal
kramen op het activiteitenplein van de gemeente.
Optredens:
Ieder jaar wordt in overleg met het organisatiecomité van de
gemeente en de jeugdcommissie bekeken of een aantal
jeugdgroepen kunnen optreden tijdens Koningsdag.
Opmerkingen:
De voorbereidingen voor Koningsdag worden uitgevoerd door de
werkgroep Koningsdag, bestaande uit een viertal leden van de
vereniging, waarvan minimaal één bestuurslid.
Activiteiten in de kraam bestaan uit spelletjes voor de kinderen,
een verloting en suikerspin.
De werkgroep doet jaarlijks een beroep op de leden om een aantal
uren te assisteren bij de activiteiten in de kraam.
De opbrengst van Koningsdag vloeit terug in de clubkas van de
vereniging.
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10b. Avondvierdaagse
Wat voor dag:
De vereniging neemt jaarlijks met een groep leden deel aan de
Avondvierdaagse in Rozenburg.
Opmerkingen:
Via het bestuur worden leden geïnformeerd over de datum, kosten
en organisatie waarop leden zich kunnen aanmelden.
Het bestuur meldt alle deelnemende leden aan bij de organisatie
van de Avondvierdaagse.
De leden lopen als groep mee, waarbij de laatste dag herkenbaar
als Smooksnuivers (bijvoorbeeld door het dragen van het
Smooksnuivers poloshirt).
Het bestuur verzorgt een attentie voor alle deelnemende leden
tijdens de Bloemenparade.
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10c. Jeugduitje
Wat voor dag:
Jaarlijks organiseert de jeugdcommissie een uitje voor alle
jeugdleden van de vereniging.
Opmerkingen:
Het uitje vindt bij voorkeur vlak voor of na de zomervakantie
plaats.
Het uitje is bedoeld voor alle jeugdleden, inclusief Dansgarde.
Broertjes en/of zusjes van jeugdleden, die zelf geen lid zijn
mogen ook mee (mits voldoende plaats), echter tegen vergoeding
van de volledige kosten.
De jeugdcommissie draagt zorg voor voldoende begeleiding van
volwassenen tijdens het uitje.

48

10d. Familiedag
Wat voor dag:
Jaarlijks organiseert de feestcommissie een familiedag voor alle
leden van de vereniging. Tijdens deze dag kunnen verschillende
spelletjes worden gedaan en gezellig worden gekletst onder het
genot van een hapje en een drankje.
Opmerkingen:
Deelnemers aan de familiedag dienen zich vooraf aan te melden
en een bedrag te betalen voor de kosten van het eten.
De familiedag is ook toegankelijk voor familieleden van leden,
die zelf geen lid zijn van de vereniging. Zij betalen echter een iets
hoger bedrag voor deelname.
De familiedag vindt bij voorkeur plaats in mei of juni.
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10e. Uitwisseling Odenheim
Wat voor weekend:
Iedere twee jaar vindt er een uitwisseling plaats tussen onze
partnervereniging OKG (Odenheimer Karnevalsgesellschaft) uit
Odenheim/Duitsland en de Smooksnuivers. Deze uitwisseling
wordt om en om door OKG en de Smooksnuivers georganiseerd.
Opmerkingen:
De uitwisseling vindt bij voorkeur plaats in de maand september
en duurt van vrijdag t/m zondag.
In het geval een van de verenigingen een jubileum viert kan
hiervan worden afgeweken door het uitwisselingsweekend te
laten samenvallen met het jubileumfeest van de betreffende
vereniging (in november).
In het geval de uitwisseling in Rozenburg plaatsvindt draagt de
Odenheimcommissie zorg voor de organisatie van het weekend,
waarbij leden gevraagd wordt om als gastgezin onderdak te
verlenen aan de gasten uit Odenheim.
In het geval de uitwisseling in Odenheim plaatsvindt kunnen
leden zich via de Odenheimcommissie aanmelden voor deelname
aan het bezoek aan OKG. Hier zijn wel kosten aan verbonden,
voor het huren van een bus en aanschaf van geschenken voor de
gastgezinnen in Odenheim.
Jeugdleden mogen alleen mee naar Odenheim onder begeleiding
van een ouder/verzorger.
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11. Medaillebeleid
Gedurende het carnavalsseizoen worden diverse medailles
uitgereikt. De vereniging kent de volgende onderscheidingen:
Prinsenteammedailles:
Dit zijn medailles die door de Prins worden aangeschaft voor
zowel zichzelf als zijn gevolg.
Jaarmedaille:
Dit is een medaille die door de Prins wordt aangeschaft en
uitgedeeld aan zijn Raad van Elf. Ook wisselt hij deze medaille
uit met Prinsen van andere verenigingen en kan hij deze uitreiken
aan personen waarvan hij denkt dat die hem verdiend hebben voor
hun inbreng of bijdrage in de vereniging of samenleving.
De Halve Maan:
Dit is een onderscheiding die wordt uitgereikt aan een persoon of
instantie, die niet aan de vereniging verbonden is, maar zich op
sociaal, cultureel of andere wijze zeer verdienstelijk heeft
gemaakt voor de Rozenburgse gemeenschap.
Prinsenmedaille:
De Prinsenmedaille is een medaille van de vereniging, die
jaarlijks op Vastenavond door het Prinsenteam wordt uitgereikt.
Het regerende Prinsenteam kiest welke Smooksnuiver de
Prinsenmedaille dat jaar verdiend. Prinsenmedaille-dragers zijn
Smooksnuivers die zich voor een langere periode op bijzondere
wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Een lid
kan de Prinsenmedaille slechts één keer ontvangen.
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11. Medaillebeleid - vervolg
Orde van Verdiensten:
De Orde van Verdiensten is een medaille van de vereniging, die
jaarlijks op Vastenavond door het Prinsenteam wordt uitgereikt.
Het regerende Prinsenteam kiest welke Smooksnuiver(s) de Orde
van Verdiensten dat jaar verdienen. Orde van Verdienstendragers zijn Smooksnuivers die zich verdienstelijk hebben
gemaakt voor de vereniging. Een lid kan de Orde van Verdiensten
meerdere malen ontvangen.
Jubileummedailles:
Jaarlijks worden op de Prinsenavond jubileummedailles uitgereikt
door de Prins aan leden die in het betreffende seizoen 11 jaar, of
een meervoud hiervan, lid zijn van de vereniging.
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12. Oorsprong Carnaval
Carnaval is al een eeuwenoud feest, maar niemand weet waar het
echt vandaan komt en waarom ze het in het Zuiden van ons land
zoveel ‘groter’ vieren dan in het Noorden van ons land.
Carnaval is een feest van vreugde en zotten. We vieren het elk
jaar opnieuw en gaan verkleed in de mafste kostuums. Maar hoe
is carnaval eigenlijk ontstaan? De meningen over de oorsprong
van carnaval zijn verdeeld. Er zijn over het algemeen twee
theorieën. De eerste zegt dat het in de oudheid in de
landbouwstreken is ontstaan en de andere zegt dat het met het
christelijk geloof te maken heeft.
Meer informatie over de theorieën is te vinden op internet.
Waarschijnlijk zal de oorsprong een mengeling van beide
theorieën zijn.
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13. Smokenburgerlied
Het Smokenburgerlied wordt gezongen op alle officiële
gelegenheden van de Smooksnuivers.
Tekst:
Smokenburg, Smokenburg
Met al je pijpen en fabrieken
Smokenburg, Smokenburg
Met al je water aan de kant
Smokenburg, Smokenburg
Ik zal van jou het meeste houden
Met rozen in mijn hand
Ben jij voor mij de schoonste in het land
Lalalalalalalalalalala enz. enz.
Smokenburg, Smokenburg
Moet je nu eens even horen
Smokenburg, Smokenburg
Ik ben verliefd tot beide oren
Smokenburg, Smokenburg
Ik zal van jou het meeste houden
Met rozen in mijn hand
Ben jij voor mij de schoonste in het land
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14. Webpagina
De Smooksnuivers beschikken over een eigen webpagina. Deze is
te vinden op internet onder www.Smooksnuivers.nl.
Op de webpagina is o.a. de volgende informatie te vinden:
- Samenstelling huidige Prinsenteam en Jeugdprinsenteam.
- Samenstelling bestuur en diverse commissies.
- De agenda met alle data van vergaderingen en activiteiten.
- De Prinsengalerij - overzicht van alle Oud-Prinsen.
- Halve Manen – overzicht van alle Halve maandragers.
- Overzicht van alle dragers van de Prinsenmedaille en
Medailles van Verdiensten.
- Het Smokenburgerlied.
- Link naar de webpagina van de OKG.
- Foto’s en video’s van de diverse activiteiten.
- In Memoriam.
Het streven is om de informatie op de webpagina zo recent
mogelijk te houden. Zo worden de agenda en de samenstelling
van bestuur en commissies tijdig bijgewerkt.
Daarnaast wordt het foto album niet alleen aangevuld met recente
foto’s, maar ook regelmatig met foto’s van oude jaren.
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15. Nawoord
Hopelijk heeft dit informatieboekje een beetje duidelijkheid
gegeven over de organisatie van de vereniging, de activiteiten en
protocollen.
Er is bewust voor gekozen geen namen van verantwoordelijke
personen te noemen, zodat dit boekje voor meerder jaren van
toepassing blijft.
Op de webpagina van de vereniging (www.Smooksnuivers.nl)
kunt u alle namen van bestuurs- en commissieleden vinden
inclusief hun contactgegevens.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u hiervoor terecht bij het
bestuur of een van de andere leden.

Rozenburg, maart 2021
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