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Doelstelling 
 

Carnavalsstichting de Knöllekes 

Camavalsstichting de Knöllekes is opgericht op 11 november 1959.  

Het doel van de Stichting is het bevorderen van een passende camavalsviering in 

Boekel welke overeenstemt met de folkloristische gebruiken en tradities. De 

stichting tracht dit doel te bereiken door: 

- Het beleggen van bijeenkomsten 

- Het organiseren van besloten of openbare activiteiten en in het algemeen 

activiteiten waartoe door het bestuur besloten wordt 

- Het aanwenden van middelen, die het bestuur ter bereiking van het doel passend 

acht. 

Dansvereniging de Knöllekes 

Dansvereniging de Knöllekes is opgericht in 2020  

Het doel van dansvereniging de Knöllekes is het bevorderen van dansactiviteiten 

voor de jeugd in Boekel ten dienste van de Carnavalsstichting de Knöllekes, 

gevestigd te Boekel, een en ander in de 

meest ruime zin van het woord. 
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Organisatie stichting en vereniging 
 

Rechtsvormen 

Carnavalsstichting De Knöllekes 

De Knöllekes is een stichting. Een stichting is een organisatie die niet als doel 

heeft om winst te maken. In plaats daarvan probeert een stichting een 

maatschappelijk, sociaal of ideëel doel te halen. Een stichting mág wel winst 

maken.  

De stichting wordt bestuurd door het bestuur van de stichting. Nieuwe 

bestuursleden worden aangesteld door het stichtingsbestuur. Carnavalsstichting 

de Knöllekes heeft vanwege de rechtsvorm geen leden, maar enkel “vrijwilligers” 

of “medewerkers”  

Dansvereniging de Knöllekes 

De dansvereniging is een officieel ingeschreven vereniging met leden. De leden 

zijn de deelnemers aan de dansactiviteiten van de Knöllekes en de begeleiding. 

Bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering van de 

verenging, waarbij minderjarigen zich kunnen laten vertegenwoordigen door hun 

wettelijk vertegenwoordigers.  

Stichtingsjaar / verenigingsjaar 

Het stichtingsjaar van C.S. de Knöllekes loopt jaarlijks van 01-07 t/m 30-06. 

Het verenigingsjaars van dansvereniging de Knöllekes loopt jaarlijks van 01-07 

t/m 30-06. 

Bestuur van de stichting 

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 9 

bestuursleden. 

De benoeming van nieuwe bestuursleden geschiedt door het bestuur.  De 

bestuursleden kiezen uit haar midden een voorzitter, secretaris, penningmeester 

en voor iedere van die functies één plaatsvervanger. De voorzitter wordt voor 

een periode van 4 jaar gekozen. 

Jaarlijks op 1 juli treden minimaal twee bestuursleden af volgens een rooster, 

welke herbenoemd kunnen worden. Hierbij wordt in acht genomen dat de 

voorzitter, penningmeester en secretaris nooit gelijktijdig kunnen aftreden. Het 

bestuur verdeeld zelf de verantwoordelijkheden en taken in het bestuur via 

onderlinge stemming.  
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Het bestuur behartigt de belangen van de stichting in het ruimste woord en is 

volledig bevoegd alle besluiten te nemen en handelingen te verrichten die het 

bestuur voor het verwezenlijken van de doelen noodzakelijk acht.  

Dagelijks bestuur 

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks 

bestuur, dat belast is met de dagelijkse leiding van de stichting en het uitvoeren 

van de bestuursbesluiten. 

Echter voor de volgende zaken is de instemming nodig van het voltallige 

bestuur: 

- Verkrijgen, vervreemden, bezwaren of stichten van onroerende zaken; 

- Lenen van geld; 

- Het aangaan van overeenkomsten waarbij het voor de stichting betrokken 

bedrag van € 450 te boven gaat. 

Bestuursvergadering 

Het bestuur vergadert statutair verplicht minimaal 6 keer per jaar. Echter, het 

bestuur heeft besloten maandelijks te vergaderen, uitgezonderd augustus. 

Besluitvorming 

Besluiten van het bestuur worden genomen met de meerderheid van stemmen. 

Voor het stemmen moeten minimaal de helft van de bestuursleden aanwezig 

zijn. Bij een gelijk stemresultaat beslist de voorzitter. 

Verplichte Algemene vergaderingen 

Het bestuur van Carnavalsstichting de Knöllekes is verplicht om: 

- Minimaal éénmaal per jaar aan het begin van het seizoen een bijeenkomst te 

beleggen voor de vrijwilligers en medewerkers van de stichting om de plannen 

voor het komende carnavalsjaar te delen; 

- Éénmaal per jaar tijdens een algemene bijeenkomst aan de vrijwilligers en 

medewerkers van de stichting een overzicht te verschaffen van de baten, de 

lasten en het vermogen van de stichting voor het afgelopen en volgend 

carnavalsjaar 
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Samenstelling bestuur 

Samenstelling bestuur C.S. de Knöllekes per 01-07-2022: 

Naam Functie Plaatsvervanger 

Ben van der 

Ven 

Voorzitter Jacky Reijbroek 

Jorg Gijsbers Secretaris Leon Direks 

Roel Nikkelen Penningmeeste

r 

Erik Verhoeven 

Jacky Reijbroek Vice-voorzitter  

Erik Verhoeven Bestuurder  

Henri van den 

Boogaard 

Bestuurder  

Leon Direks Bestuurder  

 

Bestuur van de dansvereniging 

Het bestuur van de dansvereniging bestaat uit ten minste drie personen, 

benoemd door de Algemene vergadering met als bijzonderheden: 

- Het is toegestaan dat er een bestuurder wordt aangesteld die (nog) geen lid is 

van de dansvereniging 

- Minimaal één van de bestuurders van de dansvereniging moet ook bestuurders 

zijn van Carnavalsstichting de Knöllekes, 

Bestuurders van de dansvereniging worden voor onbepaalde tijd benoemd. 

Samenstelling bestuur dansvereniging 

Samenstelling bestuur Dansvereniging de Knöllekes per 01-01-2022: 

Naam Functie 

Anke Manders Voorzitter 

Wendy Melis Secretaris 

Erik Verhoeven Penningmeester – Vertegenwoordiger C.S. de Knöllekes 
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Vrijwilligers en medewerkers van de Knöllekes 

Ter ondersteuning van de doelstellingen van de Knöllekes kan het bestuur een 

beroep doen op een uitgebreide groep medewerkers en vrijwilligers. Voor 

verdere uitleg, zie verderop in dit document. 

 

Taakverdeling en verantwoordelijkheden Bestuur C.S. de 

Knöllekes 

 

Algemene verantwoordelijkheden bestuur C.S. de Knöllekes: 

Toezien op orde onder de vrijwilligers en medewerkers bij de diverse 

activiteiten; 

Behartigen van de belangen van de stichting in de ruimste zin van het 

woord; 

Toezien op taakverdelingen en het nakomen van afspraken; 

Betrokkenheid bij alle commissie die verantwoordelijk zijn voor de 

organisatie en/of begeleiding van de activiteiten van Carnavalsstichting de 

Knöllekes; 

Ziekenbezoek carnaval. 

Taken dagelijks bestuurders: 

Functie Taken / verantwoordelijkheden uit hoofde van 

functie 

Voorzitter - Naleving van de statuten danwel huishoudelijk 
reglement 

- Voorzitten van de bestuursvergaderingen en algemene 
vergaderingen 

- Eerste vertegenwoordiger bij representatieve taken naar 
buiten; 

- Verrichten van algemene mededelingen aan de 

medewerkers en vrijwilligers; 
- Onderhouden van contacten met lokaal bestuur, 

Geestelijk maatschappelijk Adviseur, Hoge raad, 
Ereleden, Decoraties en leden van verdienste; 

- Lid keuzecommissie Prins CS de Knöllekes met 
persoonlijk adjudant; 

- De voorzitter heeft het recht discussies te sluiten als hij 

van mening is dat het door de vergadering te 
behandelen onderwerp voldoende is belicht; 
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- De voorzitter bepaalt de data van de 
bestuursvergaderingen zo vaak hij nodig acht; 

- Hij is verplicht een bestuursvergadering te beleggen 

wanneer ten minste vijf bestuursleden dit wensen, op 
een door de bestuursleden te kiezen plaats en tijd 

De voorzitter en de secretaris tezamen 

vertegenwoordigen tezamen de stichting in en buiten 

rechte. 

Secretaris - Belast met de dagelijkse correspondentie; 

- Verslaglegging door middel van notulen van de 
bestuursvergadering en algemene vergaderingen; 

- Voorstellen agenda en voorbereiding bestuurs- en 

algemene vergaderingen; 
- Tijdig uitschrijven van vergaderingen en agenda; 

- Verzorgen draaiboek carnavalsseizoen; 
- Verantwoordelijk voor het archief van C.S. de Knöllekes, 

zowel schriftelijk als materieel 

Penningmeester - Beheren van de gelden van de carnavalsstichting; 
- Verantwoordelijk voor het innen van alle aan de 

carnavalsstichting toekomende gelden; 
- Stimuleren van de versterking van de geldmiddelen; 

- Debiteurenbeheer; 
- Inrichting overzichtelijke (financiële) administratie, 

inclusief verantwoording van inkomsten en uitgaven, 

bijvoorbeeld door kassabonnen of facturen; 
- Meermaals per jaar (minimaal 2x) verslaglegging aan 

het bestuur en éénmaal per jaar verslaglegging in de 
Algemene vergadering; 

- Jaarlijkse controle van de financiële administratie door 2 

bij carnavalsstichting betrokken medewerkers of 
vrijwilligers; 

- Correspondentie en organisatie verzekeringen 

 

Overige taakverdeling bestuursleden: 

Wie Contactpersoon van  of 

deelnemer aan: 

Overige taken: 

Ben van der Ven 

(voorzitter) 

- Commissie optocht 
(contact) 

- Commissie overleg Nia 

Domo 
- Vorst / Raadsadjudant 

- Zie taken dagelijks 
bestuurders 

- Benadering kandidaat 24 

rozen 
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- Hoge Raad (contact) - Organiseren statiefoto en 
bestellen onderscheiding prins 

- Benaderen vereniging van het 

jaar 

Jorg Gijsbers 

(secretaris) 

- Commissie 

carnavalsdagen (contact) 
- Commissie carnavalskrant 

en PR (deelnemer) 
- Commissie overleg Nia 

Domo 

- Zie taken dagelijks 

bestuurders 
- Contactpersoon Media / Pers 

Roel Nikkelen 

(penningmeester) 

- Commissie overleg Nia 
Domo 

- Commissie ereleden 
(contact) 

- Commissie Goederen- en 
dienstenveiling 
(deelnemer) 

- Hofkapel (contact) 
- Financiële commissie 

(deelnemer) 
- Commissie zaalversiering 

(contact) 

 

- Zie taken dagelijks 
bestuurders 

- Organisatie kaartverkoop 
zittingen 

- Verzorging en administratie 
inname en uitgifte 
consumptiebonnen 

- Contactpersoon bij kleding 
inkoop 

- Contactpersoon inkoop 
onderscheidingen 

- Benadering hoofdsponsoren 
- Medewerkers- en 

vrijwilligersadministratie 

Jacky Reijbroek - Commissie zittingen 
(deelnemer) 

- Commissie overleg Nia 
Domo 

- Commissie Licht & Geluid 
(contact) 

- Commissie Goederen- en 

dienstenveiling 
(deelnemer) 

- Organisatie kaartverkoop 
pronkzittingen 

- Benadering hoofdsponsoren 
- Organisatie onderscheidingen 

Erik Verhoeven - Commissie prinsenbal en 
prinsenzitting 

(deelnemer) 
- Jeugdcommissie (contact) 
- Contactpersoon 

dansvereniging De 
Knöllekes 

- Financiële commissie 
(deelnemer) 

- Bestuurslid dansvereniging De 
Knöllekes 

- Contactpersoon buurt prins 
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Henri van den 

Boogaard 

- Vrienden van (contact) 
- Technische commissie 

(contact) 

- Commissie zorg (contact) 
- Commissie Jubel en treur 

(contact) 
- Commissie ouderenzitting 

(contact) 

- Contactpersoon 
buitenseizoense activitieten 

- Contactpersoon parochie 

Leon Direks - Commissie carnavalskrant 
en PR (deelnemer) 

- Commissie 11-11 
(deelnemer) 
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Vrijwilligers, medewerkers, commissies en 
Hoge raad 
 

Voor de organisatie van de carnavalsactiviteiten Carnavalsstichting de Knöllekes 

kan het bestuur een beroep doen op vele medewerkers en vrijwilligers. 

Medewerkers:  

Vrijwilligers die een bijdrage leveren aan Carnavalsstichting de Knöllekes en die 

tijdens de activiteiten van C.S. de Knöllekes in de periode november t/m 

carnaval herkenbaar zijn aan kleding zoals vastgesteld door het bestuur, en 

derhalve deel uitmaken oftewel lid zijn van één van de officiële commissies. 

Vrijwilligers:  

personen die een bijdrage leveren aan Carnavalsstichting de Knöllekes door 

deelname aan minimaal één van de commissies.  

Commissies: 

Om de organisatie van de diverse activiteiten en taken te verdelen zijn de 

vrijwilligers en medewerkers van de Knöllekes georganiseerd in diverse 

commissies. Uitbreidingen of persoonswisselingen in commissies gaan altijd in 

overleg met (de contactpersoon van) het bestuur. 

Hoge raad: 

Adviesorgaan ten behoeve van het bestuur. Zie “Hoge raad” 
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Commissies van Carnavalsstichting de 

Knöllekes 

 

1. Raad van elf (medewerkers) 

2. Vorst en raadsadjudant (medewerkers) 

3. Hofkapel Rawazzie (medewerkers) 

4. Vrienden van (medewerkers) 

5. Commissie optocht 

6. Commissie zorg 

7. Commissie carnavalsdagen 

8. Commissie carnavalskrant en PR 

9. Commissie ereleden 

10.Financiële commissie 

11.Commissie licht & geluid 

12.Commissie zittingen 

13.Commissie 11-11 

14.Commissie ouderenzitting 

15.Jeugdcommissie 

16.Commissie prinsenbal en receptie 

17.Technische commissie 

18.Commissie Jubel en treur 

19.Keuzecommissie Prins en persoonlijk adjudant 

20.Commissie zaalversiering 

21.Vertrouwenspersoon 

 

Commissies bestaande uit “medewerkers” 

1. Raad van elf 

Samenstelling 

De raad van elf bestaat uit ten minste 11 volwassen mannelijke inwoners uit 

Boekel. 

Doelstelling 

De doelstelling van de Raad van elf is het organiseren, begeleiden en vooral het 

mee beleven van carnavalsactiviteiten van Carnavalsactiviteiten van de Knöllekes 

en de leden nemen derhalve deel in één of meerdere commissies om deze 
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activiteiten vorm te geven. Daarnaast staan zij gedurende het carnavalsseizoen 

ten dienste van de Prins, zijn persoonlijk adjudant en hun ega’s. 

Herkenning 

De leden van de Raad van elf zijn herkenbaar aan: 

- Zwarte smoking met embleem 

- Wit overhemd 

- Zwarte schoenen 

- Blauw strikje en pochetje 

- Raad van elf steek 

- Witte katoenen handschoenen 

- Knöllekes medaille 

- Buiten: zwart windjack met logo 

De kledingvoorschriften worden bepaald door het bestuur. 

Kleding kosten en bruikleen 

De volgende kledingstukken of attributen zijn in bruikleen en dienen bij eerste 

verzoek bij de beëindiging van het lidmaatschap te worden overhandigd aan het 

bestuur of de raadsadjudant: 

Raad van elf Steek 

Embleem smoking 

Knöllekes medaille 

Windjack met logo 

De overige kledingstukken dient men zelf te bekostigen waarbij de stichting voor 

50% bijdraagt bij de aanschaf van een (nieuwe) smoking. 

 

Taken en verplichtingen raad van 11 

- Deelname aan één of meer commissies; 

- Representatief vertegenwoordigen van de Knöllekes; 

- Opvolgen kledingvoorschrift; 

- Aanwezigheid bij de activiteiten van Carnavalsstichting de Knöllekes, bij 

afwezigheid in overleg met Raadsadjudant, vorst en/of overige Raad van 11 

leden; 

- Opvolgen van de instructies welke hen in redelijkheid en billijkheid worden 

gegeven door de Vorst, de raadsadjudant of bestuur; 

- Bij wangedrag kan een raadslid onmiddellijk uit zijn rol worden ontheven door 

het bestuur. 
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2. Vorst en raadsadjudant 

Samenstelling 

De vorst en de raadadjudant worden gekozen uit de gelederen van de Raad van 

11 op voordracht van het bestuur. 

Doelstelling 

 

De vorst en de raadadjudant hebben een coördinerende functie ten behoeve van 

de Raad van 11 en zijn als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding van de 

prins en zijn persoonlijk adjudant. 

 

Herkenning 

De vorst en de raadsadjudant zijn herkenbaar aan: 

- Zwarte smoking met slipjas met embleem 

- Wit overhemd 

- Zwarte schoenen 

- Blauw strikje en pochetje 

- Raad van elf steek met veer 

- Witte katoenen handschoenen 

- Knöllekes medaille 

- Buiten: zwart windjack met logo 

Kledingvoorschriften worden bepaald door het bestuur. 

 

Kleding kosten en bruikleen 

De volgende kledingstukken of attributen zijn in bruikleen en dienen bij eerste 

verzoek bij de beëindiging van het lidmaatschap te worden overhandigd aan het 

bestuur of de raadsadjudant: 

Raad van elf Steek 

Veren 

Embleem smoking 

Knöllekes medaille 

Windjack met logo 

De overige kledingstukken dient men zelf te bekostigen waarbij de stichting voor 

50% bijdraagt bij de aanschaf van een (nieuwe) smoking. 
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Taken en verplichtingen vorst 

- Lid keuzecommissie prins en persoonlijk adjudant; 

- Vertegenwoordiging Raad van 11 aan het bestuur dmv verslaglegging en 

uitvoeren richtlijnen van het bestuur; 

- Als spreekstalmeester en ceremoniemeester begeleiden van de activiteiten van 

de Knöllekes 

- Tezamen met de raadsadjudant verantwoordelijk voor het optreden  en 

presentatie van de Raad van 11; 

- Organisatie en afstemming sleuteloverdracht met Gemeentebestuur; 

- Verantwoordelijk voor handhaving protocol door Raad van 11 en hofkapel; 

- Organisatie vervoer en afstemming presentatie uitgaande recepties; 

- Toezien op begeleiding van de prins en zijn adjudant door raadsadjudant of 

raadsleden. Hij draagt er zorg voor dat de prins altijd door minimaal één raadslid 

wordt omgeven. 

Taken en verplichtingen raadadjudant 

- Verantwoordelijk voor begeleiding prins, persoonlijk adjudant en ega’s; 

- Organisatie vervoer prins, persoonlijk adjudant en ega’s; 

- Ondersteuning van de vorst en toezichthoudende en coördinerende taken ten 

aanzien van de Raad van 11 

 

3. Hofkapel Rawazzie 

Samenstelling 

Hofkapel Rawazzie bestaat uit muzikanten die de carnavalsactiviteiten muzikaal 

opluisteren. 

Doelstelling 

De doelstelling “Rawazzie” is het muzikaal begeleiden van de Prins, adjudant en 

zijn gevolg bij bezoeken, activiteiten of andere gelegenheden zoals afgestemd 

met het bestuur. 

Herkenning 

De leden van de Rawazzie zijn herkenbaar aan: 

- Groen overhemd met logo 

- Zwarte broek 

- Evt colbert jasje met logo 
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- Knöllekes medaille 

- Buiten: groene windjack met logo 

Kledingvoorschriften worden bepaald door het bestuur. 

Kleding kosten en bruikleen 

De volgende kledingstukken of attributen zijn in bruikleen en dienen bij eerste 

verzoek bij de beëindiging van het lidmaatschap te worden overhandigd aan het 

bestuur of de raadsadjudant: 

Knöllekes medaille 

Windjack met logo 

De overige kledingstukken dient men zelf te bekostigen waarbij de stichting voor 

50% bijdraagt bij de aanschaf van een (nieuwe) colbertjas. 

 

 

Taken en verplichtingen Rawazzie 

- Muzikale begeleiding tijdens uitgaande recepties 

- Muzikale begeleiding eigen prinsenreceptie 

- Muzikale begeleding tijdens de Pronkzittingen 

- Muzikale begeleiding tijdens de optocht 

- Muzikale begeleiding tijdens carnavalsdagen, in overleg met bestuur  

- Bijwonen wekelijkse repetities, wekelijks op woensdagen 

- Muzikale begeleiding overige activiteiten zoals overlegd 

 

4. Vrienden van de Knöllekes 

Samenstelling 

Je kunt deel uitmaken van de “Vrienden van” als: 

- Je prins of adjudant bent geweest; 

- Je minimaal 5 seizoenen medewerker bent geweest van CS  “De 

Knöllekes”; 

- Je een machtiging hebt ondertekent ter inning van de jaarlijkse bijdrage 

e.d. 

- Je partner bent van een “Vriend van” “De Knöllekes”, deze overlijdt: dan 

kan je medewerker van Vrienden van “De Knöllekes”  worden 

- Je kunt niet tegelijkertijd medewerker zijn van de Vrienden van  De 

Knöllekes en een andere gekostumeerde medewerkersgroep 
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Doelstelling 

 

De Vrienden van “De Knöllekes” stelt zich ten doel het bevorderen van de 

onderlinge contacten en de gemeenschappelijke belangen van teruggetreden 

medewerkers van Carnavalsstichting  “De Knöllekes”   te behartigen. 

Zij tracht dit doel te bereiken door : 

- Het vormen van een band tussen alle direct  of indirect betrokkenen van  

CS “De Knöllekes”  

- Het op ongedwongen wijze gemakkelijk toegankelijk maken van 

carnavalsevenementen, georganiseerd door  CS  “De Knöllekes”  

- Het geven, doch zonder verplichting, van een eventuele ondersteuning aan  

CS  “De Knöllekes” . 

Herkenning 

De Vrienden van de Knöllekes zijn herkenbaar aan het dragen van deze outfit bij 

de opening van het carnavalsseizoen (11-11 bal), prinsenbal en prinsenreceptie: 

- Zwarte smoking met embleem 

- Wit overhemd 

- Zwarte schoenen 

- Knöllekes medaille 

- Blauw strikje en pochetje 

Kledingvoorschriften worden bepaald door het bestuur. 

Taken en verplichtingen Vrienden van: 

- Aanwezigheid bij Prinsenbal en Prinsenreceptie 

- Deelname in één of meerdere commissie of verrichten andere hand en span 

diensten is op vrijwillige basis. 
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Commissie overzicht 
Algemeen: 

- Iedere commissie benoemt een voorzitter voor zijn/haar commissie; 

- In principe is bij iedere commissie minimaal één vertegenwoordiger van de Raad 

van 11 of bestuur aangesloten 

- Uiteraard kunnen alle commissie een beroep doen op de totale 

vrijwilligersschare, medewerkers en bestuur van de Knöllekes indien nodig. 

Commissie Doelstelling / taak 

Commissie optocht 

 

- Organisatie van de jaarlijkse carnavalsoptocht met alles 

wat daarbij komt kijken qua organisatie, PR, veiligheid 
e.d. 

Commissie zorg 

 

- Organisatie en coördinatie van het jaarlijks ziekenbezoek 

op carnavalszaterdag 

Commissie 

carnavalsdagen 

 

- Hoofdcoördinatie van de activiteiten tijdens de 

carnavalsdagen 
- In deze commissie zit tevens vertegenwoordiging van Nia 

Domo 

- De commissie is niet verantwoordelijk voor de 
daadwerkelijke invulling van iedere activiteit en dag, maar 

organiseert dat de diverse activiteiten worden 
georganiseerd door diverse werkgroepen, waarbij de 
commissie carnavalsdagen het totaal coördineert. De 

verantwoordelijkheid en de uitvoering van de 
desbetreffende activiteit ligt bij de desbetreffende 

werkgroep. 

Commissie 

carnavalskrant en 

PR 

 

- Verzorgen van alle PR uitingen van de Knöllekes 

- Sociale media 
- Lokale media 
- Website 

- Opmaak, organisatie en samenstelling van de 
carnavalskrant inclusief organisatie advertentieactiviteiten 

- Organisatie en coördinatie fotografie activiteiten 

Commissie ereleden 

 

- Contact met en werving van de ereleden 

 

Financiële 

commissie 

 

- Ondersteuning penningmeester bij uitvoering financiële 
taken 
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Keuzecommissie 

Prins en persoonlijk 

adjudant 

 

- Selectiecommissie voor de nieuwe prins en zijn 
persoonlijk adjudant 

- Bestaande uit: Voorzitter, Vorst, één lid van de raad van 

11 

Commissie 

zaalversiering 

 

- Verantwoordelijk voor de zaalaankleding / versiering 
tijdens de activiteiten bij Nia Domo 

- Heeft daartoe overleg met: commissie licht & geluid, 
Commissie 11-11, Commissie prinsenbal en 

prinsenreceptie, Commissie zittingen, commissie 
carnavalsdagen 

-  

Commissie licht & 

geluid 

- Verzorgen van licht & geluid tijdens de activiteiten bij Nia 
Domo 

- Verzorgen van licht & geluid bij buitenactiviteiten 
- Heeft afstemming met alle organiserende commissies 

waarbij licht en geluid gewenst is 

Commissie 11-11 

 

- Organisatie van de activiteiten in het weekend tijdens of 

na 11-11 om het carnavalsseizoen te openen 

 

Commissie zittingen 

 

- Organisatie van de pronkzittingen 

 

Commissie 

ouderenzitting 

 

- Organisatie van de ouderenzitting / zitting in het 
zorgcentrum St Petrus 

 

Jeugdcommissie 

 

- Organisatie van jeugdactiviteiten: 

o Jeugdprinsenbal 
o Stuif es in 
o Deelname optocht jeugdraad 

o Klein Knöllekesbal 
o Jeugdreceptie 

- Verzorgen loting jeugdraad 
- Begeleiding van jeugdraad en jeugdhoogheden 

- Selectie jeugdhoogheden 

 

Commissie Jubel en 

treur 

 

Aandacht geven aan momenten van verdriet of vreugde 

voor alle (oud) medewerkers en vrijwilligers van C.S. de 

Knöllekes 



 

21 
 

Commissie 

prinsenbal en 

receptie 

 

Organisatie van de activiteiten Prinsenbal en 

Prinsenreceptie 

Technische 

commissie 

 

Verzorgen van technische ondersteuning of realisatie van 

middelen om de activiteiten van de Knöllekes aan te 

kleden. 

Vertrouwenspersoon De Vertrouwenscontactpersoon is bij Carnavalsstichting 

de Knöllekes het eerste aanspreekpunt voor iedere 

vrijwilliger en/of medewerker die te maken heeft met 

Grensoverschrijdend Gedrag zoals: 

(seksuele) intimidatie; 

pesten; 

agressie en geweld; 

discriminatie; 

of ander ongewenst gedrag 

en hier met iemand over kan of wil praten.  

De Vertrouwenscontactpersoon is beschikbaar voor 

iedereen die opmerkingen of vragen heeft over 

Grensoverschrijdend Gedrag of die naar aanleiding van 

een concreet incident een gesprek wil met iemand de 

bekend is binnen Carnavalsstichting de Knöllekes.  
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Bijzondere groeperingen: geen bestuur, medewerker of 
vrijwilliger 

1. Prins en Persoonlijk adjudant 

Doelstelling 

Het voorop gaan tijdens de carnavalsactiviteiten in Boekel namens 

Carnavalsstichting de Knöllekes! 

Samenstelling: 

2 inwoners van Boekel die van goeder naam, faam en reputatie zoals 

geselecteerd door de Prins keuze commissie. 

Herkenning 

De prins is herkenbaar aan: 

- Zwarte smoking met slipjas met embleem 

- Wit gilet 

- Wit overhemd met boord 

- Zwarte schoenen 

- Wit strikje en pochetje 

- Witte steek, met bont, fazantveren en naam 

- Witte katoenen handschoenen 

- Prinsen medaille 

- Scepter 

- Buiten: zwart windjack met logo 

De persoonlijk adjudant is herkenbaar aan: 

- Zwarte smoking met slipjas met embleem 

- Wit overhemd 

- Zwart Gilet  

- Zwarte schoenen 

- Blauw strikje en pochetje 

- Witte steek met fazantveren 

- Witte katoenen handschoenen 

- Knöllekes medaille 

- Buiten: zwart windjack met logo 

Deelname carnavalsstichting de Knöllekes 



 

23 
 

Van de uitverkiezing tot het aftreden zijn de prins en zijn persoonlijk adjudant 

present bij alle activiteiten van Carnavalsstichting de Knöllekes. Hierin worden zij 

begeleid door de Vorst, raadsadjudant en de Raad van 11.  

Na het aftreden staat het de ex-prins en ex-persoonlijk adjudant volledig vrij om 

op welke wijze dan ook een bijdrage te leveren aan de (organisatie van) de 

Knöllekes of de activiteiten. Hiertoe is geen enkele verplichting. 

 

2. Hoge raad 

Doelstelling: 

De “Hoge raad” heeft tot doel om Carnavalsstichting de Knöllekes van advies te 

voorzien bij voorkomende zaken rondom de organisatie van carnaval in Boekel 

en/of organisatorische problemen waarmee het bestuur van Carnavalsstichting 

de Knöllekes zich geconfronteerd ziet. Bij haar adviezen houdt de hoge raad in 

gedachten dat de organisatie en activiteiten van de Knöllekes een kwalitatief, 

verantwoordelijk en hoogwaardig niveau halen of behouden. 

Samenstelling: 

De hoge raad bestaat uit ten minste 3 en maximaal 5 personen. De gewenste 

samenstelling is als volgt: 

- Minimaal 1 vertegenwoordiger van de lokale overheid; 

- Minimaal 1 vertegenwoordiger van het Boekelse bedrijfsleven of sociaal- 

medische dienstverlening; 

- Minimaal 1 ex- bestuurder van Carnavalsstichting de Knöllekes 

Statutaire rol en opvolging advies: 

De Hoge Raad heeft geen officiële statutaire rol bij Carnavalsstichting de 

Knöllekes. Daarmee is een eventueel advies van de hoge raad niet bindend, 

maar wel zwaarwegend voor het officiële bestuur van Carnavalsstichting de 

Knollekes. De Hoge Raad vertegenwoordigd als het ware een brede laag van de 

Boekelse bevolking, overheid en carnavalshistorie. Een advies van een lid van de 

Hoge Raad wordt ook niet gezien als een officieel standpunt vanuit het ambt wat 

het lid beroepsmatig bekleedt, maar als een advies op persoonlijke titel. 

Samenkomst: 

Éénmaal per jaar is er een samenkomst, omstreeks Halfvasten. Hierbij wordt de 

evaluatie van de voorgaande carnaval besproken en geeft de hoge raad haar 
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advies of visie over de invulling van carnaval in het daaropvolgende jaar of 

verdere toekomst.  

In geval van maatschappelijke of beleidsvraagstukken, staat het het bestuur van 

de Knöllekes vrij om advies in te winnen bij één of meerdere leden van de Hoge 

raad, desnoods wordt er een extra vergadering belegd met de voltallige hoge 

raad, waarbij eveneens minimaal 3 bestuursleden van de Knöllekes aanwezig 

inclusief de voorzitter. 

Actuele samenstelling: 

Samenstelling per 01-07-22 

- Mevr. C.J.M. van den Elsen 

- Dhr. J.A.M. van den Broek 

- Dhr. P.A.H.M. van den Berg 

 

3. Ereleden 

Doelstelling: 

Financiële ondersteuning aan carnavalsstichting de Knöllekes door het voldoen 

van een jaarlijkse bijdrage. 

Samenstelling: 

- Iedereen die wenst deel te nemen is dat toegestaan, ook medewerkers of 

vrijwilligers 

Jaarlijkse bijdrage: 

De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 75,-. 

Voorrang kaartjes zittingen 

Ereleden hebben het recht om voor de officiële verkoop 2 kaartjes te reserveren 

voor de pronkzittingen zonder aanvullende kosten. 

 

 

 


