
 

 

 
 

FEDERATIE EUROPESE NARREN - VLAANDEREN 
Intern reglement 

 
 

HOOFDSTUK I - DOEL 
 

Artikel 1 
Het intern reglement is opgesteld om de statuten van FEN-Vlaanderen zoals zij goedgekeurd werden door de 
algemene vergadering d.d. 4 november 2020 te vervolledigen en om er alzo een geheel mee te vormen. 
 
 

HOOFDSTUK II - DE LEDEN 
 

Artikel 2 - Aanstelling – Verkiezing 
Ter aanvulling van artikel 8 van de statuten wordt er nader bepaald; 
a) Jaarlijks zijn een aantal leden uittredend en herkiesbaar.  Indien slechts één kandidaat voorgesteld wordt voor 

het vacant mandaat, dient er toch een geheime stemming te gebeuren waarbij de kandidaat de meerderheid 
van de stemmen moet halen.  

b) De kandidaturen om lid te worden, moeten door de provinciale afdeling bij de voorzitter ingediend worden ten 
laatste veertien volledige kalenderdagen vóór de laatste bestuursvergadering die de jaarlijkse algemene 
vergadering, die gehouden wordt in de maand mei, voorafgaat. Alle kandidaturen die de voorzitter ontvangt, 
worden slechts aan deze vergadering voorgelegd na overleg en het uitdrukkelijk akkoord van de betrokken 
provinciale afdeling. 

c) De kandidaat moet bij zijn kandidaatstelling het bewijs leveren dat de vereniging waartoe hij behoort, minstens 
vier volledige dienstjaren aangesloten is bij FEN-Vlaanderen en dat hij of zijn vereniging regelmatig 
deelgenomen hebben aan de activiteiten ingericht door FEN-Vlaanderen. Het is het bestuursorgaan toegelaten, 
mits gegronde en gemotiveerde redenen, om voor de gestelde voorwaarden vrijstelling te verlenen. De 
kandidaat mag zowel van het mannelijk als het vrouwelijk geslacht zijn. 

d) De kandidaat kan door geheime stemming tot de algemene vergadering worden toegelaten voor een inlooptijd 
van één jaar. De kandidaat is dan gedurende één jaar aspirant-lid.  
Op dat ogenblik dient hij op het rekeningnummer van FEN-Vlaanderen een waarborgsom van 125,00 euro te 
storten. In ruil daarvoor ontvangt hij:  
- de FEN-werkkledij (blauwe blazer met FEN-embleem, grijze pantalon, groene das en dasspeld); 
- de FEN-regenjas 
Het is het bestuursorgaan toegelaten, mits gegronde en gemotiveerde redenen, om voor de gestelde 
voorwaarden vrijstelling te verlenen. 

e) Het aspirant-lid kan door geheime stemming tot het bestuursorgaan toegelaten worden voor een proeftijd van 
één jaar. Het aspirant-lid wordt dan stagiair-lid. 
Op dat ogenblik dient hij op het rekeningnummer van FEN-Vlaanderen een bijkomende waarborgsom van 
125,00 euro te storten. In ruil hiervoor ontvangt hij: 
- de FEN-muts; 
- het  FEN-Vlaanderen ordeteken met ketting; 
- een groen vlinderdasje met groene pochet; 
Het is het bestuursorgaan toegelaten, mits gegronde en gemotiveerde redenen, om voor de gestelde 
voorwaarden vrijstelling te verlenen. 

f) Na de inlooptijd van één jaar, de proefperiode van één jaar en een gunstig advies van het bestuursorgaan kan 



 

betrokkene door de algemene vergadering, die gehouden wordt in de maand mei, als volwaardig lid aangeduid 
worden. 
Op dat ogenblik zal het ereteken "Bestuurslid – FEN-Vlaanderen" toegekend worden en is betrokkene 
gerechtigd het mandaat uit te oefenen voor een periode van drie jaar.  

g) De mandaten van de leden worden opengesteld naar gelang de noodzakelijkheid, de uitgebreidheid van de 
provincie en à rato van het aantal aangesloten verenigingen, rekeninghoudend met de hierna vermelde 
verdeelsleutel. 
 

       Aantal verenigingen Aantal mandaten 
van 0 tot en met 60 4 
van 61 tot en met 75 5 
van 76 tot en met 90 6 
van 91 tot en met 105 7 
van 106 tot en met 120 8 
per volgende serie van 15 verenigingen telkens één bijkomend mandaat. 
 

Er wordt eveneens rekening gehouden met de regionale gewesten van iedere provincie, zodat de mandaten 
gelijkmatig verdeeld liggen over de provincie.  
 

Artikel 3 - Plichten 
a) Elk lid is verplicht: 

- de statuten, de interne privacyverklaring en het intern reglement van FEN-Vlaanderen te erkennen, na te 
leven en te eerbiedigen; 

- zich neer te leggen bij de beslissingen van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en het dagelijks 
bestuur.  

b) De leden zullen tot doel stellen hun functies naar best vermogen te vervullen. 
c) Zij zullen zich volledig inzetten om de doelstellingen voorzien in artikel 3 van de statuten waar te maken. 
d) Er wordt van hen verlangd dat zij alle vergaderingen van het bestuursorgaan, alsmede de algemene 

vergadering van de federatie bijwonen. Drie onwettige afwezigheden kan, na contactname met het betrokken 
lid, uitsluiting tot gevolg hebben. 
Bij uitsluiting is het lid verplicht de onder littera d) en e) van artikel 2 vermelde attributen in te leveren. Daarna 
zal de waarborgsom van 125,00 of 250,00 euro, op voorwaarde dat de attributen geheel en onbeschadigd 
ingeleverd worden, integraal terugbetaald worden. 
Wanneer een lid evenwel vijf opeenvolgende jaren in het bestuursorgaan gezeteld heeft, mogen ongeacht de 
wijze van ontslagname, bedoelde eretekens zonder meer behouden blijven, maar ze mogen niet meer 
publiekelijk gedragen worden. 

e) De (aspirant/stagiair)-leden zijn eraan gehouden steeds de voorgeschreven FEN-kledij te dragen, wanneer zij 
de federatie vertegenwoordigen, bij deelname aan activiteiten, plechtigheden, enz..., buiten de eigen vereniging. 

f) Deze kledij is als volgt samengesteld. 
Werkkledij 
Bestaat uit een grijze pantalon, wit hemd met traditionele boord (zonder enige vorm van belettering), 
donkerblauwe blazer met FEN-embleem op borstzakje, een groene das en zwarte sokken en schoenen.  Deze 
kledij wordt gedragen tijdens alle officiële vergaderingen in de schoot van de federatie, bij vertegenwoordiging 
buiten het carnavalseizoen of andere burgerlijke plechtigheden. (Het carnavalseizoen voor het dragen van de 
feestkledij loopt van 11 november tot en met het weekend na halfvasten). Aspirant-leden dragen deze werkkledij 
voor de volledige duurtijd van hun inloopjaar. 
Feestkledij 
Bestaat uit een zwarte pantalon, wit hemd met traditionele boord (zonder enige vorm van belettering), witte 
smokingvest (met ronde kraag) met FEN-embleem op borstzakje, groen vlinderdasje, groene pochet, FEN-muts, 
witte handschoenen en zwarte sokken en schoenen. 
Deze kledij wordt gedragen tijdens alle officiële vertegenwoordigingen binnen het carnavalseizoen. (Het 
carnavalseizoen voor het dragen van de feestkledij loopt van 11 november tot en met het weekend na 
halfvasten) 
 
Het dagelijks bestuur kan rekeninghoudend met de plaatselijke geplogenheden en in uitzonderlijke gevallen een 
afwijking op deze bepalingen toestaan. 



 

Wat deze kledij betreft, dient elkeen ervoor te zorgen dat deze steeds keurig en in perfecte staat is. 
Het is de leden niet toegestaan om officiële attributen, dewelke deel uitmaken van de werk- of feestkledij, te 
dragen op of in combinatie met andere kledij dan hierboven beschreven. 

 
 

HOOFDSTUK III - DAGELIJKS BESTUUR 
 

Artikel 4 - Aanstelling en verkiezing 
Ter aanvulling van artikel 29 van de statuten wordt er nader bepaald dat: 
a) De voordracht tot aanstelling of verkiezing van leden van het dagelijks bestuur zal plaatsgrijpen tijdens de laatste 

vergadering van het bestuursorgaan, die de algemene vergadering, die gehouden wordt in de maand mei, 
voorafgaat.  Tussen de datum van deze voordracht en de algemene vergadering dient een minimum tijdsduur 
van vijftien kalenderdagen te liggen. 

b) De leden van het dagelijks bestuur welke niet meer herkozen werden in hun functie kunnen: 
- zich kandidaat stellen als provinciaal bestuurder, zo er een mandaat vrij is en mits het akkoord van de 

betrokken provinciale afdeling; 
- door het bestuursorgaan aangesteld worden als “Lid van Verdienste” of als “Eresenator” van FEN-

Vlaanderen 
 
Artikel 5 - Taakverdeling 
Het dagelijks bestuur is krachtens de bepalingen van artikel 29 van de statuten belast met het dagelijks bestuur van 
de federatie.  Onder de leden van het dagelijks bestuur zijn de taken als volgt verdeeld: 
a) voorzitter: is belast met de algemene leiding van de federatie en het toezicht op de werking; 
b) ondervoorzitter: is belast met het vervangen van de voorzitter, bij diens afwezigheid; 
c) secretaris : is belast met de administratieve werking van de federatie; 
d) penningmeester: is belast met de algemene boekhouding, de financiële verrichtingen en registratie.  Hij is 

verantwoordelijk voor alle financiële verrichtingen namens FEN-Vlaanderen.  
Het aantal personen dat deel uitmaakt van het dagelijks bestuur kan volgens de bepalingen voorzien in de statuten 
en indien de noodwendigheden dit vereisen, aangepast worden.  
 
Ter verduidelijking van artikel 29 van de statuten worden de volgende en eventuele andere taken verdeeld onder de 
leden van het dagelijks bestuur: 
a) administratieve werking en boekhouding; 
b) beheer van het verzekeringspakket; 
c) redactie van "De Gazet van de Carnavalist"; 
d) coördinatie van de FEN-evenementen 
e) de werking en het beheer van de informaticatoepassingen; 
f) aankopen, bestellingen, aanbestedingen, ... ; 
g) beheer van het economaat; 
h) beheer van materialen; 
i) contacten met de pers; 
j) vertegenwoordiging bij FEN-Internationaal. 
 
 

HOOFDSTUK IV - PROVINCIALE AFDELINGEN 
 

Artikel 6 - Samenstelling en werking 
a) Provinciale voorzitters 

Worden in onderling overleg gekozen onder de provinciale bestuursleden. 
Zij zijn de contactpersonen tussen het dagelijks bestuur enerzijds en de toegetreden leden anderzijds. 
Zij zijn de algemene vertegenwoordigers van de federatie en kunnen door de voorzitter belast worden hem te 
vertegenwoordigen. 

b) Provinciale secretarissen 
Worden in onderling overleg gekozen onder de provinciale bestuursleden. 
Zij verzorgen in samenwerking met het algemeen secretariaat de administratie van hun provincie in verband met 
provinciale vergaderingen.  



 

c) Provinciale commissarissen 
Deze behartigen in samenwerking met de provinciale voorzitter en secretaris de werking in de provincie 
Teneinde de provinciale werking in goede banen te leiden en de provinciale vergaderingen voor de toegetreden 
leden voor te bereiden, zullen er gedurende het werkjaar minstens twee provinciale bestuursvergaderingen door 
de provinciale voorzitter georganiseerd worden, samen met de andere provinciale bestuursleden. 

d) Aspirant-commissarissen 
Deze behartigen in samenwerking met de provinciale voorzitter, secretaris en commissarissen de werking in de 
provincie.  

 
Artikel 7 - Plichten 
a) De provinciale afdelingen hebben de verplichting: 

- het dagelijks bestuur en het bestuursorgaan volledig en correct in te lichten nopens de werking en de 
problemen in hun provincie; 

- regelmatig provinciale vergaderingen te organiseren teneinde de toegetreden leden in te lichten omtrent de 
voorstellen en de beslissingen van het dagelijks bestuur en het bestuursorgaan; 

- alle nieuwe ideeën of voorstellen eerst voor te leggen aan het dagelijks bestuur die ze op haar beurt ter 
kennis zal brengen van aan het bestuursorgaan.  

b) Het is de provinciale afdelingen niet toegelaten : 
- attributen, kentekens, e.d. te verdelen of te verkopen die niet voorzien zijn in de lijst van FEN-Vlaanderen; 
- om het even welke manifestatie in te richten per provincie, behoudens goedkeuring door het dagelijks 

bestuur en het bestuursorgaan; 
- financiële middelen te beheren. Omtrent de financiële middelen die inherent zijn aan de organisatie van 

provinciale evenementen, dient er elk carnavalseizoen op het einde van ieder evenement (uiterlijk de 
laatste vergadering van het bestuursorgaan) een financieel verslag opgemaakt en overhandigd te worden 
aan de penningmeester; 

- beslissingen te treffen of onderwerpen op de agenda van een provinciale vergadering te plaatsen die niet 
voorafgaandelijk aan de goedkeuring van het dagelijks bestuur en het bestuursorgaan werden voorgelegd; 

- in jury's te zetelen namens de federatie. 
Deze lijst is niet limitatief. 

 
 

HOOFDSTUK V - FEEST DER GOEDGEMUTSTEN 
 

Artikel 8 - Doel 
a) Jaarlijks alle toegetreden leden en bij uitbreiding alle carnavalisten op een carnavalistisch feest samenbrengen 

in een geest van vriendschap en verbroedering over alle grenzen heen; 
b) Jaarlijks de verdienstelijke leden van de aangesloten verenigingen of individuele leden te vereremerken met de 

"Zilveren Nar”, de “Euronar” en de “Edelnar”. 
 
Artikel 9 - Organisatie 
a) Jaarlijks zal FEN-Vlaanderen in samenwerking met één of meerdere aangesloten verenigingen het "Feest der 

Goedgemutsten" inrichten. 
Dit feest zal steeds plaatsvinden de eerste zaterdag na 1 januari en, afhankelijk van de materiële 
mogelijkheden, beurtelings ingericht worden in iedere Vlaamse provincie op basis van de alfabetisch volgorde 
van de provincies. 

b) De kandidaat-inrichters moeten minstens twee jaar ononderbroken lidmaatschap bij FEN-Vlaanderen kunnen 
bewijzen.  Indien meerdere verenigingen samen voor de organisatie wensen in te staan, volstaat het dat één der 
inrichters aan deze verplichting voldoet. 

c) Omstreeks 15 maart van elk jaar zal er aan de verenigingen die ressorteren onder de provincie waar het Feest 
der Goedgemutsten - dat valt na het eerstvolgend - doorgaat, een bericht verstuurd worden teneinde hen de 
mogelijkheid te bieden zich kandidaat te stellen voor de inrichting van het feest. Deze kandidatuurstelling dient 
schriftelijk te gebeuren aan het adres van de voorzitter uiterlijk tegen de datum vastgesteld in de omzendbrief. 

d) Indien er geen kandidaat-inrichter gevonden wordt in de provincie die aan de beurt is, worden de aangesloten 
verenigingen van alle provincies gelijktijdig aangeschreven om zich kandidaat te stellen.  
Het jaar nadien wordt er teruggegrepen naar de initiële beurtrol en komt de volgende provincie aan de beurt.  

e) Indien er meerdere kandidaat-inrichters zijn die elk afzonderlijk voor de organisatie opteren - zijnde zonder 



 

poolvorming - zal het dagelijks bestuur in overleg met het bestuursorgaan beslissen aan welke vereniging de 
organisatie toegewezen wordt.  Het bestuursorgaan zal in dit verband soeverein beslissen en rekening houden 
met diverse criteria, zoals: 
- mogelijkheden van de ter beschikking gestelde infrastructuur; 
- de ervaring van de vereniging inzake het organiseren van evenementen van dergelijke omvang en het 

aantal personeelsleden waarover men beschikt; 
- actieve medewerking van de vereniging in FEN-Vlaanderen; 
- enz... 

Alle beslissingen van het bestuursorgaan in deze aangelegenheid zijn onherroepelijk en dienen zonder meer 
door de toegetreden leden aangenomen te worden. 

f) Verenigingen die het "Feest der Goedgemutsten" reeds georganiseerd hebben, kunnen zich opnieuw kandidaat 
stellen.  

g) De definitieve organisatie van het Feest der Goedgemutsten, wordt tenminste twaalf maanden op voorhand 
gepland tussen het dagelijks bestuur, de provinciale afdeling waar de organisatie zal plaatsvinden en de 
organiserende vereniging(en). 

 
 

HOOFDSTUK VI - DE TOEGETREDEN LEDEN 
 

Artikel 10 - Rechten 
Alle verenigingen en individuele leden aangesloten bij FEN-Vlaanderen hebben het statuut van “Toegetreden lid”. 
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van FEN-Vlaanderen hebben de toegetreden leden geen stemrecht op de 
algemene vergadering en zijn zij enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten en de diensten van de vzw.  
 
Artikel 11 - Lidmaatschap 
Alle toegetreden leden betalen jaarlijks de volgende lidgelden ongeacht de datum van aansluiting (forfait): 

- Verenigingen: 88,00 euro per jaar; 
- Individuele leden: 44,00 euro per jaar. 

De toegetreden leden worden jaarlijks in de loop van de maand maart verzocht hun lidgeld te betalen voor het 
volgende carnavalseizoen. 
Een lidmaatschap loopt telkens van 1 mei tot en met 30 april van het daaropvolgende jaar.  
 
Artikel 12 - Plichten 
Alle toegetreden leden zijn verplicht: 
a) de statuten, de privacyverklaring en het intern reglement van FEN-Vlaanderen te erkennen, na te leven en te 

eerbiedigen; 
b) zich neer te leggen bij de beslissingen van het dagelijks bestuur en het bestuursorgaan.  
Elk toegetreden lid waarvan de houding, het gedrag, de geschriften, de gedragingen in het openbaar of het 
privéleven, onverenigbaar zijn met het doel van de vereniging of de goede faam ervan zou kunnen benadelen, kan 
overeenkomstig artikel 13 van de statuten worden uitgesloten. 
FEN-Vlaanderen heeft het recht toegetreden leden te accepteren en uit te sluiten.  
Het dagelijks bestuur mag tot de beslissing van het bestuursorgaan de leden schorsen die zich schuldig hebben 
gemaakt aan inbreuken op de bepalingen van de statuten, de privacyverklaring en/of het intern reglement. 

 
 

HOOFDSTUK VII – ERESENAAT 
 

Artikel 13 – Toekenning 
De leden van het bestuursorgaan, dewelke uittredend en niet herkiesbaar zijn, of dewelke niet meer herkozen 
werden in hun functie, kunnen door het bestuursorgaan aangesteld worden als Eresenator van FEN-Vlaanderen.  
Om in aanmerking te komen voor de titel van Eresenator, moet men cumulatief aan de volgende eisen voldoen: 

- minimum 2 termijnen (8 jaar) de functie van lid waargenomen hebben bij FEN-Vlaanderen;  
- de houding, het gedrag, de geschriften, de gedragingen in het openbaar of het privéleven van de persoon in 

kwestie zijn geenszins onverenigbaar met het doel van de vereniging of zou de goede faam ervan kunnen 
benadelen.   

De uitreiking van de titel van Eresenator gebeurt éénmaal per jaar en dit ter gelegenheid van het jaarlijkse 



 

Feestbanket in de maand december.  
Ter gelegenheid van de toekenning van de titel van Eresenator zal aan de laureaat het ereteken van “Eresenator” 
overhandigd worden. 
 
Artikel 14 – Kledij 
De Eresenatoren zijn vrij in de keuze van hun persoonlijke kleding. Wensen ze zich openbaar te vertonen in FEN- 
gerelateerde kledij, dan zijn ze gehouden aan de volgende kledingvoorschriften: 
De kledij mag bestaan uit een zwarte pantalon, wit hemd met traditionele boord (zonder enige vorm van belettering), 
een witte smokingvest met FEN-embleem op het borstzakje, groen vlinderdasje, groene pochet, zwarte sokken en 
zwarte schoenen. Deze kledij mag slechts gedragen worden van 11 november tot en met het weekend na 
halfvasten.  
De volgende kledij en attributen mogen niet gedragen worden: FEN-muts, FEN-ordeteken met ketting en FEN-
ereteken van bestuurslid. 
De FEN-muts mag bij wijze van uitzondering uitsluitend gedragen worden ter gelegenheid van: het jaarlijkse FEN-
banket, het Feest der Goedgemutsten of festiviteiten ter gelegenheid van een jubileumviering van FEN-Vlaanderen. 
Indien een Eresenator de kledingvoorschriften niet naleeft, zich openlijk als FEN-bestuurslid profileert of de naam en 
de faam van de federatie schade toebrengt, kan dit leiden tot de intrekking van deze eretitel. 

 
 

HOOFDSTUK VIII - ERETEKEN "BESTUURSLID FEN-VLAANDEREN” - ORDETEKEN “FEN-VLAANDEREN” 
 

Artikel 15 
Deze tekens worden uitgereikt aan de leden na het volbrengen van een succesvolle proefperiode van één jaar. 
De leden dienen deze eretekens terug binnen te leveren bij een ontslagname uit het bestuursorgaan, ongeacht of dit 
ontslag vrijwillig of onvrijwillig is, weliswaar rekeninghoudend met de afwijkende bepaling voorzien onder artikel 3 d) 
van dit intern reglement. 

 
 

HOOFDSTUK IX - ERETEKEN "ZILVEREN NAR " 
 

Artikel 16 - Doel 
Dit ereteken heeft tot doel de toegetreden leden de gelegenheid te bieden om personen uit hoofde van bewezen 
diensten te vereremerken volgens de modaliteiten bepaald in artikel 17 en 18 van dit intern reglement. 
 
Artikel 17 - Toekenning 
a) Elke aangesloten vereniging kan na twee volledige jaren lidmaatschap bij FEN-Vlaanderen, mits betaling, 

jaarlijks twee eretekens ontvangen. Met het oog op het maken van de begeleidende oorkonden, dienen de 
namen van de te vereremerken personen op voorhand opgegeven te worden d.m.v. de webapplicatie of, 
uitsluitend indien de vereniging geen toegang heeft tot het internet, het daartoe bestemd aanvraagformulier, 
ondertekend door de voorzitter van de vereniging. 

b) De individuele leden kunnen eveneens na twee volledige jaren lidmaatschap één ereteken per jaar aanvragen 
met de bedoeling zichzelf of een ander verdienstelijk persoon van hun keuze te vereremerken.  

c) Aan de aangesloten verenigingen die gedurende één of meerdere jaren geen "Zilveren Nar" wensen te 
bekomen, wordt de mogelijkheid gegeven deze eretekens te cumuleren tijdens één van de volgende jaren, met 
een maximum van acht eretekens verspreid over vier carnavalseizoenen. De individuele leden hebben dit 
cumulatierecht niet. 

 
Artikel 18 - Voorwaarden 
Om voornoemd ereteken te bekomen dient aan de bijkomende speciale voorwaarden voldaan te worden: 
a) de aanvragen moeten tijdig bij het dagelijks bestuur toekomen;  
b) de betaling van de aangevraagde eretekens moet gebeuren vóór de gestelde datum; 
c) de vereniging of het individuele lid moet het lidmaatschap voor het lopend dienstjaar vereffend hebben; 
d) de personen aan wie de orde uitgereikt wordt, dienen persoonlijk aanwezig te zijn op het "Feest der 

Goedgemutsten". 
Van deze bepaling zal onder geen enkel voorwendsel afgeweken worden. 
 



 

 
HOOFDSTUK X – ERETEKEN “EURONAR” 

 
Artikel 19 
Dit ereteken heeft tot doel al de personen die minstens elf jaar drager zijn van een Zilveren Nar, en die zich 
verdienstelijk gemaakt hebben in het teken van carnaval, te vereremerken met deze speciale onderscheiding. 
 
Artikel 20 
Er kunnen maximaal twee Euronarren per jaar toegekend worden per vereniging. Voor het overige zijn alle 
bepalingen van toepassing die geldig zijn voor het bekomen van een Zilveren Nar. 
Individuele leden kunnen slechts één Euronar per jaar aanvragen. 
 
Artikel 21 
De aanvraag van de Euronar dient tijdig toe te komen bij het dagelijks bestuur, terwijl de betaling dient te gebeuren 
voor de vastgestelde datum.    
 
 

HOOFDSTUK XI – ERETEKEN “EDELNAR” 
 
Artikel 22 
Dit ereteken heeft tot doel al de personen die minstens elf jaar drager zijn van een Euronar, en die zich verdienstelijk 
gemaakt hebben in het teken van carnaval, te vereremerken met deze speciale onderscheiding. 
 
Artikel 23 
Er kunnen maximaal twee Edelnarren per jaar toegekend worden per vereniging. Voor het overige zijn alle 
bepalingen van toepassing die geldig zijn voor het bekomen van een Zilveren Nar. 
Individuele leden kunnen slechts één Edelnar per jaar aanvragen 
 
Artikel 24 
De aanvraag van de Edelnar dient tijdig toe te komen bij het dagelijks bestuur, terwijl de betaling dient te gebeuren 
voor de vastgestelde datum.    
 


