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VERKIEZINGSREGLEMENT

Verkiezing Gezelligste Clubke van Heez’

Dat klinkt officieel hè: ‘verkiezingsreglement’? Nou, zo officieel is het allemaal niet hoor. Als je
meedoet moet je allereerst - ondanks dat er natuurlijk echt wel iets moois te winnen is - niet alles té
serieus nemen. Tegelijkertijd is het ook zeker geen grote grap en daarom geven we in dit document
wel een aantal richtlijnen ten aanzien van de verkiezing. Want we willen natuurlijk dat zoveel
mogelijk clubkes (fanatiek) meedoen en de uiteindelijke winnaar door iedereen op handen gedragen
wordt.
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Tijdslijn in beeld
•

Sinds 12 mei is de inschrijving voor de verkiezing opengesteld via het aanmeldformulier op
onze website:
www.vriendenvanheeze.nl/gezellig

•
•

•

Iedereen kan inschrijven, waarbij een eigen of een andere club genomineerd kan worden,
mits deze voldoet aan alle bizarre richtlijnen (zie verderop in dit document). Mocht het
formulier niet helemaal lukken, gebruik dan ook gerust info@vriendenvanheeze.nl.
De uiterste inschrijfdatum is 30 juni 23.59 uur. Mocht het ons toch passen, nemen we
eventuele net-te-laat-komers gewoon mee (we zijn niet de Elfstedentocht).
De maand juli wordt gebruikt voor het juryberaad en kunnen deelnemende clubkes deze
maand, maar ook al voordien proberen de jury maximaal te beïnvloeden. Wij sluiten niet uit
dat dat werkt, dus trek gerust alles in kast. Later meer hierover.
Tijdens Heeze Kermis - op zaterdag 10 augustus - vindt de bekendmaking plaats van de
winnaar om 20.00 uur bij Tapperij De Zwaan. Tevens wordt dan ook de sponsorprijs
toegekend. Alle aangemelde clubkes zijn natuurlijk van harte uitgenodigd!

Jury en jurering
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, maken de Vrienden van Heeze samen met onze
mysterieuze juryvoorzitter een eerste selectie van alle aanmeldingen, die vervolgens wordt
voorgelegd aan een uiterst dubieuze anonieme gelegenheidsjury. De jury die eerder ook betrokken is
bij de verkiezing van de Gezelligste Mens van Heez’ en dus een indrukwekkend track record kan
overleggen. Zij komen met een zeer nadrukkelijke aanbeveling, waarna in overleg met de Vrienden
van Heez’ de definitieve winnaar wordt bepaald.
Zoals gezegd roepen wij alle aangemelde clubkes op de jury maximaal te beïnvloeden. Het is niet
gezegd dat het werkt, maar benut het fenomeen ‘publieke reuring’ vooral in vol ornaat. Uiteraard
met respect voor mens, dier, buren, omgeving en vaderland, maar wij worden er wel bijzonder vrolijk
van als we online en offline leuke initiatieven voorbij zien komen in de zomermaanden. Gebruik
online zeker ook #vriendenvanheeze, zodat wij kunnen zorgen dat de jury alles meekrijgt. Wie weet,
helpt het.
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Enfin, laten we dus vooral stellen dat dit een uiterst curieus en dubieus juryproces gaat zijn. Met dat
als uitgangspunt, valt het namelijk altijd mee. Over de uitslag is uiteraard verder niet te
corresponderen, maar vloek er thuis gerust op los (hand voor de mond) als je deze eretitel misgrijpt.

Prijzenregen
Allereerst is deze verkiezing vooral een eretitel, met een dikke beker. De titel geven we echter graag
wat extra glans met een glanzende pot glimmende augurken. Maar om de gezelligste club ook echt
te belonen, loven we dit jaar ook een heuse geldprijs uit die kan oplopen tot €500,- handje contantje
uit de ouwe sok van Berry. Deze geldprijs is verplicht te gebruiken voor een gezellig initiatief met het
betreffende clubke (fotoverantwoording is verplicht). Je zult begrijpen dat we de geldprijs een beetje
aanpassen aan de grootte van de winnende club. We hebben daar niet op voorhand richtlijnen voor,
maar reken in alle gevallen gerust op een genereuze instelling van onze zijde.
Daarnaast is er ook nog een sponsorprijs, namens onze supertrouwe sponsorclub. We hebben
werkelijk geen enkel idee wat die prijs gaat worden en welke criteria daarbij gehanteerd worden. Dat
is aan onze trouwe sponsoren. Zie dat dus maar echt als een suprise-ei.

Voorwaarden voor deelname
•
•
•
•
•
•

Jouw nominatie gaat over een clubke van minimaal 3 personen.
Het clubke bestaat – aantoonbaar - voor minimaal 51,3% uit inwoners van Heeze (mag ook in
centimeters, kilo’s, etc.).
De ontstaansgeschiedenis van het clubke gaat verder terug dan pak ‘m beet de afgelopen 3 jaar.
Het clubke komt minimaal 3,4 keer per jaar samen voor het doel waarvoor ze is opgericht.
Er mogen geen politieke of poliklinische standpunten uitgedragen worden.
De Vrienden van Heeze zijn uitgesloten van deelname (belachelijke regel natuurlijk, maar anders
wordt het echt té dubieus en kriede praot)).

Let op: alles wat je bij de verkiezing beschikbaar stelt, kan tegen je gebruikt worden. Maar niet alles
hoor. Natuurlijk gaan we wel voor wat gezellige reuring in het dorp, maar uiteraard respecteren we
daarbij alle privacy-regels en houden we het vooral voor iedereen leuk. Je kunt op ons rekenen.
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Een aantal pré’s die misschien bijdragen om gekozen te worden (of niet):
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Als het tegeltje ‘gezelligheid kent geen tijd’ jouw groep goed samenvat, dan is dat een pré
Als je vind dat niks moet en alles mag, dan is dat een pré
Als je KEMA-goedgekeurd bent is dat een pré
Als je puppies, cliniclowns of Jan Smit leuk vindt, is dat een pré
Als je op je best bent als er een 5 in de klok zit, dan is dat een pré
Als na inspanning ontspanning volgt, dan is dat een pré
Als je carnaval leuk vindt, is dat een pré
Als je jezelf niet al te serieus neemt (en deze ‘competitie’ al helemaal niet), dan is dat een pré

Aansprakelijkheid
Ondanks dat de Vrienden van Heeze deze verkiezing organiseert, neemt zij natuurlijk geen enkele
verantwoordelijkheid voor het proces en de uitslag, laat staan voor de aansprakelijkheid van fysieke
of mentale schade. Onze sponsorclub is in alle gevallen helemaal onschuldig en ook de jury laat bij
monde van de juryvoorzitter weten alle betrokkenheid stellig te ontkennen.

Kortom, vele redenen om deel te nemen. Schrijf je rapido in!

www.vriendenvanheeze.nl/gezellig
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