
Te Emmer-Compascuum



In 2014 is “CV de Kainbongels” opgericht. Het is een 

carnavalsvereniging van deze tijd met tradities van toen.

Het carnavalsseizoen begint op de elfde van de elfde 

maand om elf over elf en loopt tot en met de dinsdag na 

carnaval in februari / maart van ieder jaar. 

In deze periode maar ook daar buiten is “Cv de 

Kainbongels” actief met een verscheidenheid aan 

activiteiten voor jong en oud.



De kern van onze vereniging wordt gevormd door:
* Het Prinselijk paar (2)
* Ceremonie meester (1)
* Bestuur (4)
* Regent (1)
* Spreekstal meester (1)
* Raad van Elf (11)
* Club van 25 (25)
* Dansmariekes
* Hofkapel (in opbouw 7 -20)

Financiën van onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door:
* Alle leden van “Cv de Kainbongels” d.m.v. contributie
* Inkomsten uit georganiseerde

activiteiten
* Vaste Sponsoren
* Donateurs
* Giften



De Dansmariekes zijn het visite kaartje van onze vereniging en we 

hechten daarom veel waarde aan hen!!!

Het vergezellen van het Prinselijk paar behoort ook tot een 

belangrijke taak van de Dansmariekes. 

Optredens van onze dansmariekes:

• Prinsenbal

• Dansmariekes Concours

• Seniorencarnaval

• Kindercarnaval

• Carnavals weekend

• Evt. bij buurtverenigingen



De organisatie van de Dansmariekes is als volgt geregeld:

• Linda Maas: (Club van 25): 

- Draagt zorg voor communicatie naar leden

Dansmariekes en het Bestuur.

- Onderhoud contact met “Café Hindriks”.

- Begeleiding Dansmariekes bij optredens.

- Beheer Facebook en Intagram pagina Dansmariekes.

• Lucinda Klaster: (Club van 25): 

- Dans instructrice.

- Begeleiding Dansmariekes bij optredens.

- Beheer Facebook pagina Dansmariekes.

• Hennie Kroeze: (Club van 25):

- Dans instructrice

- Begeleiding Dansmariekes bij optredens.



Communicatie:

Communicatie over evenementen, veranderingen en andere 

organisatorische zaken zal via email en Dansmariekes groep-app plaats 

vinden. Leden zullen via deze wegen op de hoogte gehouden worden.

Op de nieuwe website: www.cv-kainbongels.nl en Facebook van onze 

vereniging kunt u alle evenementen van onze vereniging vinden evenals 

foto reportages van de evenementen, webshop en nieuwtjes.

Om misverstanden te voorkomen hebben wij binnen onze groep 

afgesproken dat Linda Maas als enige communiceert met betrekking tot de 

organisatie van de Dansmariekes. Dus heeft u vragen stelt u deze aan haar.

U kunt Linda bereiken bij voorkeur via Email: lindamaas@home.nl.

Mobiel: 06-36222314 / What’s app.

http://www.cv-kainbongels.nl/
mailto:lindamaas@home.nl


Oefenavond:

Op de vrijdag avonden wordt geoefend in “Café Hindriks”.

• Junioren:      van 18:30uur  tot  19:30uur.

• Senioren:     van 19:30uur  tot  20:30uur.

De vrijdag na prinsenbal wordt er gezamenlijk geoefend:

van 18:30uur tot  20:00uur.

Afmeldingen graag z.s.m. via de Dansmariekes app melden.

Het is de bedoeling dat er geoefend wordt, zonder aanwezigheid van de ouders. Dit heeft 
te maken dat alle aandacht naar het oefenen van de dansen gaat en om afleiding te 
voorkomen.

Uiteraard zullen wij een ”ouderavond” organiseren. 

U wordt daar vroegtijdig over geïnformeerd

en bent u van harte welkom!

Wij hopen op uw begrip.



Kledingvoorschriften:

• De jurkjes mogen niet zelf gewassen worden!
• Na optredens van de Dansmariekes worden de jurkjes ingeleverd bij Linda Maas.
• Tijdens carnaval: vanaf vrijdag tot maandag mogen de jurkjes mee naar huis (wél 

luchten, niet wassen!). De vrijdag na carnaval moeten de jurkjes in geleverd worden, bij 
Café Hindriks.

• Het is de bedoeling dat er netjes met de jurkjes wordt omgegaan. Wees daarom 
voorzichtig met drinken, eten en ravotten.

• Geen speldjes of buttons aanbrengen op de jurkjes!
• Schade aan jurkjes als gevolg van: niet na leven van bovenstaande punten zijn voor 

eigen rekening! Eén jurkje kost 125 euro daarom zijn we er ook zuinig op!

Haren / make up:

• Haren en make-up worden vóór optredens gezamenlijk gedaan. Wel graag de 

benodigde spullen mee nemen. 



Huisregels “Café Hindriks”:

• Geen eigen eten en drinken mee nemen naar de oefenavonden. Hier 

wordt voor gezorgd.

• Eigen rommel wordt zelf opgeruimd bv. drinkbekers etc.

• Mobiel telefoons mogen niet gebruikt worden tijdens de trainingen.

• Willen jullie als ouders de kinderen hierover informeren.



Welkom bij Cv de Kainbongels:

Wij heten uw dochter van harte welkom bij Cv de Kainbongels. 

Wij doen er alles aan om het zo optimaal mogelijk te laten

verlopen.

Soms hebben wij extra hulp nodig en het kan zijn dat wij ouders benaderen 

voor extra hand en span diensten. Wij hopen dan ook dat u daar toe bereid 

bent.

Laat ze stralen!



Wij kijken uit naar komend seizoen!!!

Linda Maas

Lucinda Klaster

Hennie Kroeze


