REGLEMENT VERKIEZING KONING EN KONINGIN DER BOMMELS

1. De verkiezing van Koning en Koningin der Bommels wordt ingericht door de Stedelijke Raad
der Bommels, verder ook wel “Raad der Bommels” of de organisatoren genoemd, en zal
plaatsvinden de laatste zaterdag van november om 20 uur in zaal COC te Ronse.

2. De Bommelsgroepen, die met een kandidaat koppel wensen deel te nemen aan de verkiezing
van Koning en Koningin der Bommels moeten hun kandidatuur indienen ten laatste op 1 sep
met opgave van de namen der kandidaten. Eén groepering kan slechts 1 koppel in wedstrijd
brengen. Niet bommelgroeperingen of individuelen kunnen ook deelnemen aan de verkiezing.
Zij vallen verder onder dezelfde regeling als de bommelsgroepen. Een koppel ingeschreven
onder een bommelgroepering kan in uitzonderlijke gevallen andere kandidaten inschrijven tot
uiterlijk 21 september. Daarna is de inschrijving definitief. Zij kan enkel nog gewijzigd
worden bij gegronde en te verantwoorden reden.

3. Raadsleden of familieleden tot de eerste graad of gewezen raadsleden (uitzonderingen zijn
mogelijk mits nadrukkelijke aanvaarding door de Raad der Bommels) kunnen geen kandidaat
zijn voor de verkiezing.

4. De aanvraag tot deelname moet schriftelijk gericht worden aan de voorzitter of secretaris van
de Stedelijke Raad der Bommels met het daarvoor ontworpen inschrijvingsdocument dat kan
gedownload worden van de site en dit ten laatste op 1 september.

5. Door het indienen van de kandidaturen verklaren zowel de groepen als de kandidaten zich
akkoord met dit reglement en verbinden er zich toe om de uitspraak van de jury te aanvaarden.

6. De deelnemers aan de proeven moeten meerderjarig en van goed gedrag zijn. Zij moeten
voorts Ronsenaar zijn van geboorte of er woonachtig zijn of de Bommelsfeesten nadrukkelijk
in hun hart dragen.

7. De voorzitters van de groepen kunnen opgeroepen worden als getuige.
Indien ze zelf deelnemen aan de wedstrijd of ernstig belet hebben duiden ze een
plaatsvervanger aan bij gemotiveerde verklaring. De bevoegdheid van de getuige beperkt zich
uitsluitend tot het houden van toezicht bij de proeven en het bijwonen van eventuele
telverrichtingen. De getuige verbindt er zich toe tot geheimhouding van de resultaten tot na de
officiële proclamatie door de organisatoren.

8. Om tot de verkiezingswedstrijd toegelaten te worden krijgen de ingeschreven groepen ieder
600 verkiezingsbiljetten ter beschikking vanaf 10 oktober die aan € 1,00 aan de man moeten
brengen. De Raad der Bommels zal de afrekeningsdatum vaststellen (ong. half november).
De Raad der Bommels plaatst die 600 euro per groep op een afzonderlijke rekening tot
wanneer de groep het koningschap bekomt. Het opgespaarde bedrag zal dienen tot grotere
uitstraling van de bommelsstoet naar het publiek in de vorm van bvb.: snoep, bloemen,
gadgets, enz…
Geen enkele andere fondsenwerving rond kandidaturen e.d. zullen toegelaten worden.

9. De groep die het eindklassement wint mag het koningspaar leveren van de 2de daaropvolgende
Bommelsfeesten (normaal hetzelfde koppel, behoudens gemotiveerd door de Raad en
aanvaard belet) bvb.: degene die het eindklassement winnen in nov. 2012 leveren het
koningspaar in januari 2014 enz…

10. Alle aan de verkiezingswedstrijd deelnemende groepen of individuelen worden geklasseerd en
krijgen “dagbonuspunten”
De helft (50%) van de verdiende dagbonus wordt bij de reeds vroegere verdiende
bonuspunten geteld (tot twee cijfers na de komma) en worden overgedragen naar het
volgende jaar, behalve voor de groep die de verkiezingsavond wint. Hun bonustotaal vervalt.

11. Het koppel dat voor hun groep de overwinning behaalt zal tijdens de eerstvolgende
bommelsfeesten fungeren als eredame en erejonker als voorbereiding op hun koningschap van
het volgende jaar.

12. Vóór 1 augustus van het daaropvolgende jaar dient de groep die de overwinning behaalde op
de vorige verkiezingsavond haar koningspaar definitief voor te dragen. Het koppel moet nog
steeds voldoen aan art. 5.
Individuele koppels moeten zichzelf herinschrijven.

13. De Raad der Bommels zal het voorgedragen koppel schriftelijk van zijn aanvaarding op de
hoogte brengen en hen aan het publiekvoorstellen.

14. Verder zal het koningspaar minimum 1250 “koningschap”, tombolabiljetten ter beschikking
ten laatste begin september aan € 1,00 per stuk aan de man moeten brengen. Daarvan is € 0,40
voor de onkosten van het koppel zelf (show e.a.). De rest gaat naar de tombola en de prijzen
(afrekening der lotenverkoop gebeurt ong. half november).

15. Het jaar van hun voordracht zal het koningspaar een carnavaleske “Bonmosshow” vertolken
op de dag van de verkiezingsavond. De show moet minimum 13 minuten en maximum 16
minuten duren. Deze show mag niet in strijd zijn met de goede zeden en gebruiken en zal
derhalve vooraf aan de Raad der Bommels kenbaar gemaakt worden. Producten die schadelijk
zijn voor de gezondheid en veiligheid (o.a. vuur, vuurwerk) zijn niet toegelaten.
Aan de eigenlijke playback mogen maximum 18 personen deelnemen, het kandidaat-koppel
inbegrepen en er op letten dat steeds minstens één van de twee kandidaten aanwezig is op het
podium. Bovendien mogen zij worden bijgestaan door max 3 helpers achter de scène en hulp
bij klank- en lichtregie zijn eveneens toegelaten. De show wordt opgevoerd op het podium
met het decor en coulissen zoals het wordt opgebouwd door de Stedelijke Raad der bommels.
Aan het podium, decor en coulissen wordt niet geraakt. Het gebruik van aan de Raad
voorgelegde kleine rekwisieten is toegestaan, het plaatsen van een decor wordt niet
toegestaan. De carnavaleske “Bonmosshow” kan enkel gerepeteerd worden na overleg met de
Raad.

16. Voor ieder jaar dat een groepering niet deelneemt aan de verkiezingsavond ziet ze haar totaal
aantal bonuspunten met de helft verminderen (cijfers na de komma vallen weg: max 5 jaar).
Wanneer een groepering of individueel koppel zo haar bonusaantal op nul komt kan ze of
kunnen ze nooit aanspraak maken op het bijeengebracht bedrag van de lotenverkoop (zie art.
7).
De bonuspunten en de opgespaarde centen zijn niet overdraagbaar naar andere groepen of
naar een splintergroep, van of naar individuelen. Derhalve moet jaarlijks vóór 1 september de
volledige ledenlijst en de samenstelling van het bestuur neergelegd worden bij de Raad.

17. Indien de kandidaten van een individueel koppel met reeds verworven bonuspunten beslissen
om het volgende jaar niet opnieuw met elkaar deel te nemen zal de bonus en het bijeen
gebracht bedrag van de lotenverkoop tussen beiden evenredig worden verdeeld. De
bonuspunten en het gespaarde bedrag zijn niet overdraagbaar naar andere groepen of naar een
splintergroep, van of naar individuelen. (zie art. 16)

18. Om verlies en/of beschadiging van de attributen te beperken moeten de kronen en
mantels bij de ceremoniemeester ingeleverd worden uiterlijk tegen 30 maart. De scepter
mag de koning houden. Eventuele gebreken zullen op een reële waarde aangerekend
worden.

19. De bijzondere medewerking van de groepen wordt gevraagd om bij de supporters aan te
dringen op fairplay en om hen de wijze van verkiezing duidelijk te maken.

20. Zowel de Koning en de Koningin, de Erejonker en de Eredame verbinden er zich toe gratis
deel te nemen aan de volgende activiteiten:
 De Bommelsfeesten
 Galadiner ingericht door de Raad der Bommels
 Alle activiteiten ingericht door de Raad der Bommels
 Het koningspaar brengt op het bal der Bommelkies en het Zotte
Maandag bal hun playbackshow tegen een totale vergoeding van
€ 400.00 (voor de 2 opvoeringen samen)

21. Indeling van de verkiezingsavond





voorstelling deelnemers
verschillende proeven
publieksstemming
optreden “koningspaar” eerstvolgende bommelsfeesten

22. Publieksstemming: stemwaarde inkomkaarten en stemming
Ieder deelnemend koppel moet minimum 50 inkomkaarten verkopen af te rekenen op de
donderdag voor de verkiezing.
- 3% op het verkoopsaantal telt mee in het puntentotaal.
- 2% op het stemmingstotaal telt eveneens mee in het puntentotaal.

23. Prijzen: 2 x € 400, het jaar van het koningsschap (symbolisch op het banket, gevalideerd en
uitbetaald vanaf het binnenbrengen der attributen – zie art. 17)

24. Enkel wie zelf de verkiezingswedstrijd speelde en won kan na 3 koningschappen in
aanmerking komen voor het keizerschap.

25. Op aanvraag kan in de maand maart, september, oktober, november en december (?) een
beperkte contactvergadering gehouden worden tussen een afvaardiging van de Raad der
Bommels en het toekomstig koningspaar plus 2 bestuursleden teneinde organisatorische
afspraken te maken.

26. In alle situaties niet voorzien in dit reglement neemt de Raad der Bommels een beslissing die
bindend is voor alle deelnemers. Eventuele bijkomende onderrichtingen vanwege de
organisatoren zullen schriftelijk medegedeeld worden aan de betrokkenen. Deze bijkomende
onderrichtingen dienen als aanvulling bij dit reglement.

27. De Raad kan beslissen om financiële sancties op te leggen bij overtredingen op dit reglement.

De Stedelijke Raad der Bommels
September 2014

