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Geen Carnaval dit jaar 
Zoals reeds bij iedereen bekend is wordt er in de gemeente Emmen geen 
carnaval gevierd. Ook alle andere activiteiten die daarbij horen, gaan niet door. 

Tot deze conclusie zijn wij samen met de 
gemeente en de zuster verenigingen 
gekomen. Tijdens de jaarvergadering is er 
een groep vrijwilligers samengesteld die 
gezamenlijk gaan kijken naar eventuele 
alternatieve mogelijkheden die 
coronatechnisch mogelijk zouden kunnen 
zijn. Uiteraard zijn we afhankelijk van de 
gang van zaken betreft de ontwikkeling 

van de virus. Zodra hier meer bekend over is zullen jullie op de hoogte worden 
gehouden door deze mensen. 
 
Leeftijd voor leden naar beneden 
Tijdens de jaarvergadering is er besloten dat de leeftijdsgrens naar beneden 
gaat. Vanaf het seizoen 2020 – 2021 gaat deze van 18 naar 16 jaar. Het 
contributie bedrag blijft onveranderd € 15,00 per persoon. Vanaf 11 november 
2020 kun je aanmelden als lid via leden@cvstiekelzwien.nl  
 
Contributie 
Wij als vereniging hebben de leden voorgelegd om wel de contributie te innen, 
dit i.v.m. met de blijvende vaste kosten. De leden hebben ons akkoord 
gegeven. De contributie zal dit jaar geïncasseerd worden  in de maand 
november. 
 
Prins Iegel de 55e wordt ook Prins Iegel de 56e 
Door het niet doorgaan van het regulier carnavalsseizoen hebben we besloten 
om  geen nieuw prinsenpaar te kiezen, wel laten we de telling van de jaren 
doorlopen. In de maand november van het jaar 2021 – 2022 zullen we Prins 
Iegel de 57e kiezen.  
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Onze huidige prins, prins Iegel de 55e zal in het grote 
zottenboek worden  bijgeschreven als prins Iegel de 56e 
en ook zodanig ten tonele verschijnen bij eventuele 
plichtplegingen tussen nu en het kiezen van de 57e prins 
in november 2021. Ook de huidige prinses, hofdames en 
raad zullen blijven zitten tot aan deze datum. 

 

Bliksemactie wordt Oudejaarsknaller 
Behalve het laatste jaar hebben wij als vereniging altijd rond de kerstdagen een 
verloting gehouden, “de bliksemactie”. Overdag kwamen we langs en ’s avonds 
was de trekking.  

We gaan dit jaar weer een bliksemactie organiseren, echter op een iets andere 
manier dan hierboven beschreven. Wij zullen dit jaar bij u langs komen tussen 
kerst en oud/nieuw, en wel op de 28, 29 en 30 december. De trekking zal 
plaatsvinden op 31 december om 12.00 uur waarna de prijzen direct bij de 
winnaar afgeleverd gaan worden. Er zijn aantrekkelijke prijzen te winnen  zoals 
bijvoorbeeld Bluetooth speakers, een rondvlucht met een helikopter, 
soundbar,  tv, een weekendje weg etc. De kostprijs van de loten blijft laag. 
Namelijk 6 voor € 5,00 en 12 voor € 10,00. D  

Clubactie 
Ben jij lid van de Rabobank? Steun dan onze vereniging met de Rabobank 
Clubsupport. Je kunt op ons stemmen van 5 oktober tot en met 24 oktober. 

Alvast bedankt. 

 

 


