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Aanmelden kandidaten: 
Kandidaten voor de functie van president kunnen 
zich tot 31 maart 2016 aanmelden bij de secretaris 
van onze vereniging.  
Dit kan geschieden middels een brief of email aan 
Marieke Dahmen. 
Emailadres: marieke.dahmen@hotmail.com 

 
Voor deze verkiezing zullen ook de ereleden en 
ereraadsheren worden uitgenodigd. 
 
Namens het bestuur. 
Peter van den Broek 
Voorzitter CV de Pintenwippers 

Vanuit het bestuur 

Verkiezing nieuwe president 
Volgens het rooster van aftreden hebben we dit jaar 
de verkiezing van de president van het Prinselijk 
gezelschap. 
Onze huidige president Willie van der Vegt heeft 
aangegeven om niet te gaan voor een volgende 
periode. Alhoewel wij dit als bestuur erg jammer 
vinden respecteren we zijn beslissing. 
Dat betekent dat we op zoek zijn naar nieuwe 
kandidaten voor president. 
Wat houdt deze functie nu precies in: 
De president heeft de leiding over het Prinselijk 
gezelschap en is in het bestuur de vice voorzitter. 
De president is tevens verantwoordelijk voor de 
presentatie tijdens de prinsreceptie. 
De president en de voorzitter zorgen ervoor dat er 
ieder jaar een prins is in Brouwersgat. 
De verkiezing van de president zal gehouden worden 
op vrijdag 1 april om 20.30 uur in De Belleman. 
Voor de functie van President kunnen in beginsel 
zowel huidige als voormalige leden van het Prinselijk 
Gezelschap of het bestuur zich kandidaat stellen of  
kandidaat gesteld worden. Indien uit deze 
categorieën geen kandidaat gesteld wordt kan een 
kandidaat van buiten deze categorieën worden 
voorgedragen mits de kandidaat lid is van de 
vereniging. 
De President wordt door het bestuur, de leden van 
het Prinselijk Gezelschap, de ereraadsleden en de 
ereleden gekozen voor een termijn van drie jaar. 
Na afloop van de termijn van drie jaar is de President 
herkiesbaar.   
De verkiezing tot President gaat in onmiddellijk nadat 
 het besluit hiertoe is genomen, behalve indien in 
het  besluit een andere datum wordt vastgelegd. 
 
 


