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1. DOELSTELLINGEN VZW “VASTELAOVEND AAN DE MAASKANT”
“ Vastelaovend aan de Maaskant” werd opgericht in 1991 en heeft tot op heden 24
Carnaval Cd’s uitgebracht evenals 2 Kerst en 1 Rock CD. Daarvan werden telkens
meer dan 1000 stuks verkocht. Ook de Cd-voorstelling is ondertussen een gewaardeerde carnavalsactiviteit geworden. Op elke Cd kan U ongeveer een 20-tal carnavalsliedjes terugvinden. De doelstelling van de vzw is om jaarlijks een CD uit te
brengen met uitsluitend carnavalsliedjes, a priori gebracht door Maaslandse artiesten/
verenigingen en in het dialect. Hiermee probeert de VZW het betere carnavalslied te
promoten evenals het Limburgse dialect in stand te houden.
Na overleg kan ook een niet-Maaslandse groep of persoon deelnemen.
Verder is de VZW een soort van overkoepelend orgaan tussen alle deelnemende carnavalsgroepen. Vanaf 1995 werd deze vereniging een officiële VZW.
2. RAAD VAN BESTUUR
1.Voorzitter: Dominique TERWINGEN, Pastoor Houbenplein 14
3620 LANAKEN 0472/680890  terwingen_dominique@hotmail.com
2.Secretaris: Bernadette VENKEN, Rembrandstraat 15, 3620 LANAKEN
 089/71.64.80 bernadette.venken@skynet.be
3.Penningmeester: Serafijn VAN DAMME, Oude Heidestraat 54, 3740 BILZEN
0476/29.88.35  serafijn@telenet.be
4.Ondervoorzitter: Bertie MOORS, Jan Van Eyckstraat 6, 3620 LANAKEN
 089/72.26.58
bm.studio@skynet.be
Public relations: Andreas Caubergh, De Merodelaan 43, 3620 LANAKEN
 0472/651106  andreascaubergh44@hotmail.com
Julia STEFANO-MIERMANS , De Dries 24, 3620 GELLIK
 089/72.24.34 0493/15.16.41
3. JURIDISCH STATUUT.

platenzaken en aangeduide plaatsen die op voorhand bekend zullen gemaakt
worden aan de deelnemers van de Cd.
7.4 Deelnemende groepen/artiesten aan de Cd kunnen Cd's bijbestellen aan de prijs
van € 5,00 bij Bertie Moors.
7.5 De inrichters van de Cd-voorstelling hebben het alleenrecht om Cd’s te
verkopen tijdens de voorstelling. Indien de organisator van de Cd voorstelling
tijdens de voorstelling geen Cd s wenst te verkopen dient het bestuur van VaM
hiervan in kennis gesteld. Uitsluitend het bestuur van VaM kan dan de avond
zelf een verkoop van Cd s organiseren of iemand hiertoe machtigen.
7.6 Voorverkoop is niet toegestaan behoudens bijzondere uitzonderingen en mits
overleg- en toestemming van de raad van bestuur.
7.7 Het staat de vereniging vrij om een percentage van de opbrengst van de Cd te
laten aan de handelszaak/particulier welke zij inschakelen om hun Cd’s te
verkopen doch de uiteindelijke verkoopprijs blijft zoals bepaald door het bestuur
van VaM
.7.8 Tijdens de Cd voorstelling mogen geen andere producten verkocht worden door
anderen dan de organisatoren of het bestuur van VaM, zoals foto’s, andere Cd’s
dan deze van VaM, steunkaarten, publiciteitsproducten etc… De organiserende
vereniging zal hierop streng toezien.

ART. 6 : VOORSTELLING CD "VASTELAOVOND A/D MAASKANT".
6.1 De Cd wordt jaarlijks voorgesteld op de laatste vrijdag of zaterdag van
oktober.
6.2 De organisatie kan in handen liggen van één of meerdere deelnemende
groepen of van de VZW.
6.3 De VZW bepaalt wie de organisatie van de Cd-voorstelling op zich mag
nemen. De presentatie van de voorstelling is in handen van de VZW in
overleg met de betrokken vereniging.
6.4 Bij voorkeur gaat de organisatie jaarlijks in een ander dorp of kerkdorp van de
Maaskant door.
6.5 De organiserende groep betaalt de som van € 650 aan de VZW. Deze som
dient betaald ten laatste op 01 juli op rekening van VaM:
(IBAN) BE04 7353-5614 9531 (BIC) KREDBEBB
t.a.v. Vastelaovend aan de Maaskant – Hartenberg 2 te 3740 BILZEN

6.6 De organiserende vereniging staat in voor alle verdere onkosten zoals
publiciteit, Huur zaal, Sabamkosten enz. . .
6.7 De gemaakte winst van de Cd voorstelling gaat uiteraard naar de
organiserende groep.
6.9 Eventueel gemaakte schulden tijdens de Cd-voorstelling worden nooit
terugbetaald door de VZW.
6.10 Elke groep is verplicht om deel te nemen aan de Cd-voorstelling.
6.11 Het niet-deelnemen aan de Cd-voorstelling kan uitsluiting betekenen bij de
volgende Cd-uitgave.
6.12 Er gaan minimum 2 verplichte vergaderingen door met de Raad van bestuur
en het organiserende comité.
De raad van bestuur geeft enkele richtlijnen aan de organiserende vereniging
welke op een van de verplichte vergaderingen worden besproken met de
organiserende vereniging. Hierin worden de minimumnormen van
muziekinstallatie, eventuele opstelling en de zaal besproken….
De VZW houdt zich het recht voor om de presentatie van de avond te laten
gebeuren door een presentator naar hun keuze. Dit gebeurd in overleg met de
organiserende vereniging.
De Vzw rekent op een gentlemen-aggreement dat de organiserende
vereniging de twee volgende jaren nog deelneemt aan de CD.
ART. 7 : Cd-VERKOOP.
7.1 De CD moet verkocht worden aan de prijs van € 10.
7.2 De Cd' s worden afgehaald bij Bertie Moors vanaf de maandag na de Cdvoorstelling
7.3 De VZW behoudt zich het recht om een aantal Cd's te verkopen bij de betere

Begin 1995 werd een VZW opgericht van de vereniging "Vastelaovend aan de Maaskant".
De statuten liggen ter inzage. De VZW bestaat uit een raad van Bestuur (zie hierboven) die
ten gepaste tijden alle deelnemende groepen of belangstellenden samenroept.
Via diverse kanalen wordt reclame gemaakt waardoor nieuwkomers geïnformeerd worden.
De VZW "Vastelaovend aan de Maaskant" is aangesloten bij F.E.N.
(Federatie Europese Narren)
4.AANVRAAG TOT DEELNEMEN.
Groeperingen die al deelnamen aan een vorige Cd-uitgaven worden automatisch
door de Raad van Bestuur uitgenodigd. Nieuwkomers kunnen contact opnemen met één
van bovenstaande personen of reageren op een oproep via de media. Men dient uiteraard
de bijgaande reglementeringen te respecteren.
5.REGLEMENT EN VOORWAARDEN.
ART. 1 : DEELNAMEN.
1.1 De deelname van elke carnavalsgroep aan een nieuwe Cd wordt eerst vooraf
goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
1.2 Nieuwkomers zijn uiteraard welkom, doch wordt voorrang gegeven aan groepen die
reeds eerder deelnamen
1.3 Inschrijven gebeurt voor 1 juli bij Bertie Moors of via overschrijving op
(IBAN) BE04 7353-5614 9531 (BIC) KREDBEBB
t.a.v. Vastelaovend aan de Maaskant – Hartenberg 2 te 3740 BILZEN

l.4 Laattijdig inschrijven kan uitsluiting betekenen.
ART.2:VOORWAARDEN.
2.1 Om deel te nemen, betaalt elke deelnemer een som aan de V.Z.W. (Dit is
geen 1idgeld) Deze som moet betaald zijn uiterlijk voor 1 juli.
2.2 het bedrag tot deelname is bepaald op:
100 € minimum afname 20 CD’s
(Indien men een cover wenst op te nemen dient 25 euro extra betaald)
2.2.2°: Indien men meer CD’s wenst dan de 20 die gekoppeld zijn aan het
inschrijfgeld, dient het aantal op voorhand en voor 31 augustus te worden
doorgegeven aan Bertie Moors. Deze CD’s worden dan aangekocht aan 5 euro
per stuk. (dubbel CD)
2.3 Bij laattijdig- of niet betalen, kan de groep geschrapt worden tot verdere
deelname. De hierbij gedane kosten door de groep worden niet vergoed door
de VZW. Bij laattijdig voldoen aan één van de voorwaarden wordt er contact
opgenomen door één van de bestuursleden van de VZW. Indien er geen
gehoor gegeven wordt, dan wordt verondersteld dat men niet deelneemt.
Ook degene die zich heeft laten verontschuldigen tijdens een algemene
vergadering zal gecontacteerd worden.

2.4 In ruil voor hun bijdrage krijgt elke deelnemer of carnavalsgroep 20 Cd's die
verkocht moeten worden aan de prijs van € 10.
Bij te weinig- of niet betaling van het deelnemingsgeld worden de Cd’s
geheel of gedeeltelijk ingehouden door het bestuur van VaM
2.5 Elke deelnemer kan hoogstens 1 liedje op de Cd plaatsen.
2.6 Na overleg met de VZW kan een deelnemer eventueel een 2de liedje plaatsen
op de Cd (Mits betaling)
2.7 Het liedje moet nieuw zijn en mag in het carnavalseizoen 2016-2017
uitsluitend verschijnen op de Cd "Vastelaovend a/d Maaskant" met
uitzondering van de uitgave van een eigen product.
2.8 De volgorde van de Cd wordt bepaald door Bertie Moors.
2.9 De prijzen kunnen jaarlijks aangepast worden.
ART. 3 : OPNAMEN EN TEKST.
3.1 De VZW komt niet tussen in de opnamekosten die de deelnemer maakt. Met
andere woorden: de deelnemer zoekt zelf een locatie om het liedje op de
band te zetten en staat zelf in voor de onkosten.
3.2 De afgewerkte muziek mag enkel op CD aangeleverd worden (geen usb)
en moet van goede kwaliteit zijn.
Bertie Moors kan een liedje weigeren indien de band
van slechte kwaliteit is. (44.1 KHZ)
3.3 Een liedje kan ook geweigerd indien de tekst niet overeenstemt met het
carnavalgebeuren, vulgair of mensonterend is.
Hierover beslist het dagelijks bestuur.
3.4 Tekst en muziek dienen uiterlijk voor 20 augustus binnengebracht te worden
bij Bertie Moors. De definitieve tekst voor publicatie op de website
uitsluitend per mail naar Serafijn Van Damme:
info@vastelaovend-maaskant.com
3.5 Laattijdig binnenbrengen van de muziek en tekst kan uitsluiting betekenen.
Het deelnemingsbedrag wordt niet terugbetaald aan de betrokkene door de
VZW.
3.6 Elk liedje mag maximaal ongeveer 3 minuten lang zijn.
3.7 Elke groep blijft eindverantwoordelijke voor zijn/haar liedje. Het liedje kan
in afspraak bij Bertie beluisterd worden tijdens mixen. Na afmixing dient
door de belanghebbende bevestiging gegeven. Indien geen bevestiging wordt gegeven gaat Bertie ervan uit dat het nummer goed is afgemixt.
3.8 De tekst van het liedje dient gebracht in het dialect ten einde aan de
doelstellingen van de vereniging te voldoen. Uitzondering kan mits overleg
en goedkeuring van de raad van bestuur.
3.9 Het is verboden een tekst te maken dienend als publiciteitsstunt voor een
privé handelszaak. De naam van een handelszaak mag al eens voorkomen in de tekst
doch deze naam mag niet het voorwerp uitmaken van het liedje

ART. 4 : COVERS.
4.1 Indien men een cover op de Cd wenst te plaatsen, dient men vooraf
toestemming te hebben van de uitgever.
4.2 De administratieve regeling kan op aanvraag gebeuren door Bertie Moors.
4.3 Indien men geen toestemming van de uitgever verkregen heeft, en men wenst
toch deel te nemen, kan in overleg een vervangliedje gekozen worden.
4.4 Ten einde tegemoet te komen voor de kosten welke voortvloeien bij het
opnemen van een cover dient er een bijdrage van € 25 betaald door
betreffende deelnemer. (Zie art 2.2)
4.5 De deelnemer zorgt zelf voor de juiste naam van auteur & componist. Indien
men verzuimt deze namen mede te delen, wordt het liedje alsnog geweigerd.
De eventuele meerkost zal worden door verrekend aan de uitvoerder(s)
ART.5: SPONSORING.
5.1 Elke groep mag zich laten sponsoren.
5.2 Elke groep staat zelf in voor de sponsoring.
5.3 De sponsors worden vermeld op de tekstpagina van onze website. Iedere
groep krijgt 1 bladzijde. De ruimte van de sponsoring mag niet meer dan 1/3
de van de tekstpagina in beslag nemen. Hierop wordt streng toegekeken.
5.4 De sponsoring komt volledig ten goede aan de deelnemende groepen en niet
aan de VZW.
5.5 Misbruik kan onmiddellijke uitsluiting als gevolg hebben.
5.6 De advertenties (liefst een logo) van de sponsors dienen tezamen met de
teksten voor 20 augustus binnengebracht te worden bij Bertie Moors en per
email naar info@vastelaovend-maaskant.com
Zorg voor een verzorgd logo en duidelijke tekst.
De logo’s dienen gebruiksklaar en liefst digitaal aangeleverd.
5.7 Elke deelnemer kan een drukproef van zijn/haar tekst met de sponsors
Bekijken op de website. Wijzigingen kunnen op verzoek doorgevoerd worden.
5.8 De eindverantwoordelijkheid ligt bij de deelnemers en niet bij de VZW.

