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Hoofdstuk 1 : HET BEGIN

In 1976 werd bij de organisatie "Jeugd - en Jongerenkarnaval Vught ", ter gelegenheid van het 11- jarig bestaan, het idee geboren om een Jeugdprinsenkontaktgroep op te starten. Samen met enkele bevriende carnavalsorganisaties werd een
lijst samengesteld van jeugdprinsencommissies uit de directe omgeving.
Op uitnodiging van het "J.J. Karnaval Vught", kwam op 25 november 1976 het eerste
Jeugdprinsenkontakt tot stand. Op deze bijeenkomst werd het idee geopperd om de
zondag voor carnaval, een "statiebezoek" te organiseren voor "bevriende
staatshoofden". Dit initiatief werd, door de aanwezige jeugdprinsencommissies, goed
ontvangen. Al snel werd besloten van dit feest een jaarlijks terugkerend evenement
te maken.
Na Vught, in 1977, kwam de organisatie in 1978 in handen van Vlijmen. Bij de
organisatie van het festijn in Vught werd gekozen voor de naam:
KEINDERKUPKESFESTIVAL
Op 24 april 1996 hebben de deelnemende dorpen een regelementsaanpassing
gedaan tijdens een gezamenlijke vergadering in Vught.

aanwezig: Drunen( 2x), Rijen ( 2x), Loon op Zand (2x), Vught( 2x), Esch (1x),
Hilvarenbeek( 1x), Engelen(1x), Kaatsheuvel (1x), Vlijmen(1x)
afwezig : Helvoirt en St. M. Gestel ( met kennisgeving)
Heesch
a. HST 2:Begeleidingswerkgroep KKF
> voor 1997:
1. Drunen
2. Loon op Zand
3. Kaatsheuvel

(96)
(97)
(98)

b.HST 3:a. Algemene Richtlijnen
> optocht min. 1000m en max. 1500m
> binnenoptreden mag hooguit 11 minuten duren.
> Bij voorkeur live
> Deelnemende vereniging mag teksten afgeven bij jury
> gratis entree voor max. 10 begeleiders
> De opening van het KKF geschiedt om 10.00u. Iedereen dient om 09.30u
compleet aanwezig te zijn in de betreffende zaal en daar te blijven tot de
officiële opening is afgelopen.
b. Deelname
> Kinderen mogen maximaal 13 jaar zijn met het carnaval van dát
betreffende jaar.
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c. Recht van organisatie
> We handhaven het gestelde in het reglement. Echter voor nu is het uit de
hand gelopen. Een overzicht voor de komende jaren:

1997
1998
1999
2000
2001
2002

Loon op Zand
Kaatsheuvel
Helvoirt
St.Michielsgestel
Engelen
Vught

def. ( 2e keer)
def. ( 2e keer)
optie ( 2e keer)
optie ( 1e keer)
optie ( 2e keer)
optie ( 4e keer)

d. Jurering
> het aantal te verdelen punten voor binnen en buiten is gelijk
> indien live-optreden een bonus krijgt dient de organiserende vereniging
dat van te voren kenbaar te maken aan de verenigingen.
> er worden vaste jury-punten voor binnen en buiten opgesteld.
3.Rondvraag
---------------4. Afsluiting.
Alle deelnemende verenigingen zijn het eens met het 'nieuwe' reglement en
leggen het vast !
Geert-Jan bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en positieve inbreng en sluit af. Tot Oktober in Loon op Zand.

Op 28 maart 2013 hebben de deelnemende dorpen een reglementsaanpassing
gedaan tijdens een gezamenlijke vergadering in Vught. De aanpassingen zijn
verwerkt in het reglement. Deze staan in ‘rood’ aangegeven.
De aanleiding voor deze aanpassing is voortgekomen uit de nieuwe opzet van het
KKF. Deze is tijdens het KKF 2013 voor de eerste keer uitgeprobeerd en door alle
deelnemende dorpen als positief ervaren.

Op 29 oktober 2019 hebben de deelnemende dorpen een reglementsaanpassing
gedaan tijdens een gezamenlijke vergadering in Drunen.
De aanpassing is dat ieder dorp een deelnemersbijdrage per kind betaald aan het
organiserende dorp van dat jaar. Dit bedrag is vastgesteld op 1 euro per kind met
een maximaal bedrag van 25 euro per dorp.
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hoofdstuk 2: DE BEGELEIDINGSWERKGROEP ORGANISATIE KEINDERKUPKESFESTIVAL
ALGEMEEN
Op de algemene vergadering van 28 mei 1991 in Drunen , is besloten tot de oprichting van een begeleidingswerkgroep. Deze werkgroep stelt zich de doelen zoals
hieronder geformuleerd.
De werkgroep, bestaande uit een afvaardiging van de deelnemende verenigingen,
mag op geen enkele manier worden beschouwd als een verantwoordelijke overkoepelend orgaan. Zij dient te worden gezien als een verlengstuk van de organiserende vereniging, die waar nodig ondersteuning kan bieden.
Op de ingelaste vergadering op maandag 12 maart 2007 in Vught is besloten
dat de begeleidingsgroep qua samenstelling wordt aangepast. Ieder dorp
levert een afgevaardigde. Voorzitter van de begeleidingswerkgroep is met voor
1 jaar. De voorzitter is het dorp dat het KKF over 2 jaar gaat organiseren. Men
is voorzittend dorp voor 1 jaar.
DOELSTELLINGEN
a.
De werkgroep benadert, volgens de gestelde richtlijnen, 11 verenigingen om
deel te nemen aan het KEINDERKUPKESFESTIVAL.
b.
Invallers ( voor 1 jaar) of nieuwe deelnemers worden door de werkgroep
volledig op de hoogte gebracht van de richtlijnen en de opzet van de gehele
organisatie.
De werkgroep verzorgt een informatieavond.
c.
De werkgroep ziet er op toe dat zowel organisatie als deelnemers handelen
conform de richtlijnen. Indien dit niet gebeurt, heeft zij niet het recht om in
te grijpen, maar dient zij dit in de algemene vergadering, waar alle deelnemende verenigingen bij aanwezig kunnen zijn, aan de orde te stellen.
d. De voorzitter is het dorp dat het voortouw neemt om andere dorpen,indien
Nodig, bijeen te roepen.
e. Wijzigingen in adressen en contactpersonen worden door het voorzittende
update gehouden en de overige dorpen toegezonden.
SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP ( per maart 2007)
1. Voortzetting Begeleidingswerkgroep
Afgesproken wordt om met ingang van het komende “seizoen” KKF voor
een andere opzet van de begeleidingswerkgroep te kiezen. Alle
deelnemende dorpen nemen deel aan deze begeleidingswerkgroep, zij
zorgen voor een afgevaardigde van hun vereniging (bij afwezigheid van
die persoon wordt er ook altijd een vervanger gestuurd). Per jaar
schuift het voorzitterschap van de begeleidingswerkgroep op, om
zodoende niet steeds hetzelfde dorp te belasten. Het voorzitterschap
is voorafgaand aan het jaar waarin je dorp de organisatie op zich
gaat nemen.
Voor nu(2007) betekent dat:
Voorzitterschap 2007-2008 Vught
Voorzitterschap 2008-2009 Helvoirt
Voorzitterschap 2009-2010 Esch
enz.
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Op de evaluatie vergadering op 28 maart 2013 in Vught is besloten dat de
voorzitter van de begeleidingswerkgroep het dorp is dat het KKF dat jaar
organiseert. Het voorzittend dorp is dat voor 1 jaar. Op de
evaluatievergadering wordt het voorzitterschap overgedragen aan het
volgende dorp.
De voorzitter initieert een extra vergadering indien zij dat nodig achten.
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hoofdstuk 3: HET REGLEMENT
In de eerste jaren van het festival was er geen reglement aanwezig. Uiteraard waren
er allerlei afspraken gemaakt om de organisatie in goede banen te leiden.
In 1984 werd door de toen deelnemende verenigingen besloten om de eerder
gemaakte afspraken te bundelen en deze te gaan beschouwen als het reglement
waar ieder zich aan dient te gaan houden.
In 1987 werd het reglement aangevuld met regels betreffende recht van deelname
en organisatie.
In 1991 is door de toen deelnemende verenigingen het reglement kritisch bestudeerd en waar nodig aangepast.
Naar aanleiding van de evaluatievergadering in 1996, werd door de toen deelnemende verenigingen besloten om in een aparte vergadering, het reglement nogmaals kritisch te bekijken en aan te passen waar nodig. Tevens werd op deze extra
vergadering besloten om het nieuwe reglement te gaan handhaven.
Het reglement zoals dat er nu ligt, is verdeeld in 5 paragrafen.
A:
B:
C:
D:
E:

Algemene richtlijnen
Deelname
Recht van organisatie
Jurering
Agenda's

A:

ALGEMENE RICHTLIJEN

1.

Het Keinderkupkesfestival moet worden gezien als een verbroederingsfeest
van verschillende Jeugdprinsengroepen.
Het Keinderkupkesfestival is een feest voor en door kinderen. Het kindergebeuren staat centraal.
Het festival bestaat uit een optocht en een presentatie in de zaal.
Het binnenoptreden mag maximaal 5 minuten duren. De tijd
wordt in de gaten gehouden door de jury. Bij voorkeur wordt er live opgetreden. De deelnemende verenigingen moeten de teksten afgeven aan de
jury, uiterlijk bij binnenkomst in de ochtend.
De optocht heeft een minimale lengte van 1000m en een maximale lengte van
1500m.
De gehele dag staat in het teken van een thema. Dit thema moet worden
verwerkt in:
1. de optocht
2. het binnenoptreden
Het is aan de organisatie om te bepalen of ieder deelnemend dorp een gastheer of gastvrouw toegewezen voor de gehele dag. Deze gastheer/ gastvrouw dient van de gehele organisatie op de hoogte te zijn en de
deelnemende groep de gehele dag te begeleiden.
Door de deelnemende groepen mag gedurende de gehele dag geen carnaval
en/ of andere artikelen worden verkocht.

2.
3.
4a.

4b.
5.

6.

7.
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8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.

a. Iedere groep brengt 1 of hoogstens 3 onderscheidingen mee voor de
prins(es) c.q. supertrio van de organiserende vereniging.
b. Iedere groep krijgt 1 of hoogstens 3 onderscheidingen van de prins(es) van
het organiserende dorp.
Bij de jaarlijkse voorbesprekingen wordt er geloot om de plaats in de optocht en de volgorde van de presentatie in de zaal vast te stellen.
De organiserende vereniging is verantwoordelijk voor het gehele gebeuren
van het Keinderkupkesfestival van dat jaar.
De organiserende vereniging is zelf geheel aansprakelijk voor het financiële
gedeelte van het festival. De deelnemende verenigingen kunnen op geen
enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
De organiserende vereniging dient de deelnemende verenigingen van alles
op de hoogte te houden, voor zover het deze verenigingen direct aangaat.
In de optocht mogen geen wagens of wagentjes meerijden. Iedere groep
verzorgt een volledige loopgroep.
Het festival dient ten alle tijde te worden gespeld als :
"KEINDERKUPKESFESTIVAL"
Er wordt door de organiserende vereniging geen inschrijfgeld gevraagd.
a. De kosten van de organisatie van het festival zijn in principe voor de
organiserende vereniging.
b. De kosten voor het onderhoud van de site www.keinderkupkesfestival.nl
inclusief de hostingskosten, worden door Vught betaald en doorberekend aan
de deelnemende dorpen.
Het festival wordt georganiseerd op de zondag voor carnaval.
De organiserende vereniging schrijft geruime tijd ( oktober) voorafgaande
aan het festival een bijeenkomst uit voor de deelnemende verenigingen.
De organiserende vereniging schrijft na het festival een evaluatiebijeenkomst
uit voor de deelnemende verenigingen. Deze bijeenkomst dient binnen
2 maanden na het festival, plaats te vinden.
Er wordt aan maximaal 10 begeleiders een gratis entreebewijs verstrekt.
Tevens worden er voor alle hofkapellen gratis entreebewijzen verstrekt.
De opening van het festival geschiedt om 10.00u.
Alle deelnemende verenigingen dienen om 09.30u, compleet, aanwezig te
zijn in de betreffende zaal.
De groepen kunnen zich presenteren in volgorde van de loting en blijven
daarna in de zaal tot de officiële opening geheel is afgesloten.
Indien de weersomstandigheden het eventueel doorgaan van de optocht in
gevaar brengen, dan wordt dit door het organiserende dorp beslist.
De kinderen presenteren zich in hun JPG-kleding en zingen het lied met een
handattribuut dat handzaam is/ hanteerbaar (niet overheersend)
Er zijn echter dorpen waarbij niet alleen de raad aanwezig is, maar ook
andere kinderen mee doen met het lied. Deze dorpen laten de kinderen die in
de raad zitten, zich presenteren in de JPG kleding en de andere kinderen in
carnavalskleding. Deze dorpen geven dit vooraf door aan
het organiseerde dorp!
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B:

DEELNAME

1.

De organiserende vereniging streeft ernaar om 11 deelnemende groepen uit
te nodigen. Meer dan 11 groepen uitnodigen is niet toegestaan.
De deelnemende verenigingen dienen afkomstig te zijn uit de provincie
Noord-Brabant.
De organiserende vereniging dient eerst te informeren bij de deelnemers en
de organiserende vereniging van het voorgaande jaar of er wederom
interesse is om deel te nemen.
Deze groepen/ plaatsen hebben altijd voorrang.
Wanneer een groep kenbaar maakt het komende jaar af te willen zien van
deelname, zal deze tevens moeten mededelen of dit voor een jaar is of dat
dit definitief is.
Bij definitief stoppen van een groep kan voor het volgende jaar een nieuwe
groep worden gezocht. Wanneer een groep voor een jaar "afhaakt", in verband met bijvoorbeeld andere activiteiten, heeft deze het recht na dat jaar
wederom deel te nemen. Voor deze groep kan dan geen vervanger worden
gezocht. Wel kan voor dat jaar een invaller worden gezocht.
Wanneer groepen definitief stoppen met de deelname aan het festival, krijgen
de invallers van het voorgaande jaar voorrang om als deelnemer mee te
gaan doen.
Bij deelname aan het festival is begeleiding van een hofkapel gewenst,
doch niet verplicht.
De deelnemende jeugdprinsengroepen moeten bestaan uit kinderen van de
basisschool. Kinderen mogen maximaal 13 jaar zijn met het carnaval van
dat betreffende jaar.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

C:

RECHT VAN ORGANISATIE

1.

Iedere deelnemende vereniging heeft het recht het festival te organiseren.
Er bestaat geen plicht het festival te organiseren.
Een vereniging die het festival reeds één of meerdere keren heeft georganiseerd, dient andere verenigingen voorrang te verlenen. Indien er meerdere
verenigingen zijn die het festival willen organiseren, gaat het recht van
organisatie naar díe vereniging die het festival het minst aantal keren heeft
georganiseerd.
Wanneer meerdere verenigingen, met gelijke rechten tot organisatie, aanspraak maken op een bepaald jaar, dan wordt dit door de desbetreffende
verenigingen onderling geregeld.
Verenigingen die het festival willen organiseren kunnen een optie leggen.
Dit kan maximaal 3 jaar voorafgaande aan het festival. Op iedere startvergadering in oktober, wordt bekeken wie er een optie legt. Dit punt wordt
opgevoerd op de agenda.
Op iedere evaluatievergadering wordt definitief vastgelegd wie het festival
over 2 jaar gaat organiseren. Er ligt dus voor 2 jaar vast wie het gaat
organiseren.

2.

3.

4.
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5. Een niet deelnemend dorp c.q. oud/deelnemer mag het festival organiseren
D:
A. JURERING
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

De jury wordt samengesteld door de organiserende vereniging.
De jury bestaat uit kinderen én volwassenen, die onafhankelijk staan ten
opzichte van de deelnemende verenigingen. De verdeling kinderen en
volwassenen is gelijk aan elkaar.
De jury bestaat uit 2 sub-groepen, met aan het hoofd ervan voor iedere
sub-groep een voorzitter.
Een jury-groep beoordeelt het buitengebeuren; de optocht.
Een andere jury-groep beoordeelt het binnengebeuren; de presentatie.
Beide jury-groepen beoordelen geheel onafhankelijk van elkaar.
De twee jury-voorzitters komen na afloop bij elkaar om de punten van de
twee onderdelen op te tellen.
Er worden drie prijzen voor de optocht en drie prijzen voor de presentatie
gegeven.
Alle andere groepen eindigen ex aequo op een vierde plaats. Zij ontvangen
een kleine prijs.
a. De wisseltrofee is bestemd voor de groep met het meeste aantal punten.
Hiermee wordt bedoeld het aantal punten van de optocht en van het optreden
in de zaal te samen. Naast deze wisseltrofee ontvangt de groep een
prijs voor de eigen prijzenkast.
b. De nr’s 2 en 3 van de totaaluitslag ontvangen ook een prijs.
c. Alle andere groepen eindigen ex aequo op een vierde plaats. Zij ontvangen
een prijs.
De punten worden opgeteld door iemand die onafhankelijk staat ten
opzicht van de jury. Tijdens de prijsuitreiking mogen er geen punten worden
genoemd.
De jury is onpartijdig en zo objectief mogelijk.
Zolang het festival bestaat fungeert het "Keinderkupke" als wisseltrofee. De
vereniging die het "Keinderkupke" wint dient zelf voor een gravering te
zorgen.
Het aantal te verdelen punten is voor de optocht en het binnenoptreden gelijk.
Bij het ruim overschrijden van de tijd, worden er door de jury punten in
mindering gebracht. De tijd wordt door de jury in de gaten gehouden.
Het live-optreden verdient de voorkeur. Aan de organiserende vereniging
wordt vrijgelaten of zij hiervoor bonuspunten geven. Dit dienen ze wel kenbaar te maken aan de deelnemende verenigingen.
Punten waarop wordt gejureerd zijn:
optocht:
1.eigen inbreng van de kinderen tav materiaal
2.motto verwerking
3.orginaliteit
4.carnavalesk-karakter
5.spontaniteit
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17.

presentatie: 1.eigen inbreng van de kinderen tav materiaal
2.motto verwerking
3.orginaliteit
4.carnavalesk-karakter
5.spontaniteit
(6.live-optreden)
a. Er zijn maximaal 100 punten per onderdeel( 1t/m 5) te verdelen.
b. De 100 punten worden als volgt verdeeld:

OPTOCHT

pnt.
30

1. Eigen inbreng kinderen
zelf veel geknutseld of alles door leiding gedaan
eigen teksten
eigen ideeën

2. Verwerking thema

20

thema leuk verwerkt of niets met thema te maken
goed afgewerkt

3.Originaliteit

20

origineel idee of al dikwijls gezien
leuke vondsten

4. Carnavalesk-karakter

15

heeft het een carnavalesk karakter

5. Spontaniteit

15

hoe reageert het publiek hierop

Totaal

100
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PRESENTATIE (Lied)

1. Groepspresentatie

pnt.
30

samenspel, lol
uitstraling, hoe komt de groep over
Is de "kinderhand" te zien

2. Verwerking thema

30

thema leuk verwerkt of niets met thema te maken
Zowel in tekst als in handattributen

3. Lied

20

leuke, originele tekst
kinderlijk

4. Carnavalesk-karakter

20

heeft het een carnavalesk karakter

Totaal
10 bonuspunten voor volledig live
gezongen lied. Toe te kennen
door juryvoorzitter

100

B. PRIJSUITREIKING
Op de evaluatievergadering van het KKF in Oisterwijk, is de behoefte uitgesproken
om de prijsuitreiking in een vaster kader te stoppen. Hieronder het protocol.
1. De presentatie vraagt van elk dorp het supertrio op het podium.
2. Uitslag Kapellenrodeo( ieder dorp bepaalt zelf of ze een winnaar hebben
en/of een aanmoedigingsprijs en/of muzikant van de dag)
3. Uitslag optocht:
 alle nr’s 4 in willekeurige volgorde
 de nr. 3
 de nr. 2
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 de nr. 1
n.b. er worden géén punten vernoemd!
4. Uitslag binnenoptreden:
 alle nr’s 4 in willekeurige volgorde
 de nr. 3
 de nr. 2
 de nr. 1
n.b. er worden géén punten vernoemd!
4. Totaaluitslag:
 alle nr’s 4 in willekeurige volgorde
 de nr. 3
 de nr. 2
 de nr. 1: algeheel winnaar KKF
n.b. er worden géén punten vernoemd!
* Het is aan ieder organiserend dorp om te bepalen welke prijzen ze geven.
* Het KEINDERKUPKE (wisseltrofee wordt nóóit door een dorp definitief gehouden
indien zij meerdere malen winnen.
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E:

AGENDA's

AGENDAPUNTEN EERSTE BIJEENKOMST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Globale uiteenzetting KKF 20…
Rondleiding zalen
Loting
Optie-leggen organisatie
Rondvraag
Sluiting

AGENDAPUNTEN EVALUATIE BIJEENKOMST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen van eerste bijeenkomst
Evaluatie Keinderkupkesfestival 20..
Overdracht map met bescheiden
Bekendmaking motto KKF 20…
Vaststellen Organisatie KKF(over 2 jaar)
Begeleidingswerkgroep KKF: actiepunten
Rondvraag
Sluiting

n.b

De bovenstaande agendapunten dienen te worden gebruikt. Daarnaast heeft
de organiserende vereniging de vrijheid om agendapunten aan te vullen.
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