
 

 

 
 

 

Reglement   ‘Vrunj van de Marotte’ 
 
 
 
Artikel 1. De Vrunj van de Marotte 
De “Vrunj van de Marotte” is een initiatief van Stadscarnavalsvereniging De Marotte Zitterd en 
beantwoordt statutair aan artikel 12; Commissies in de statuten van de Stadscarnavalsvereniging De 
Marotte Zitterd. De “Vrunj van de Marotte” is een serviceorganisatie en heeft geen bestuur. De 
organisatie wordt bestuurd volgens de statuten van de Stadscarnavalsvereniging De Marotte Zitterd 
 

Artikel 2. Doel van de Vrunj van de Marotte 
Het doel van deze vereniging is het laten blijken van sympathie voor het cultuurgoed van de 
carnavalsviering in Sittard en de stadscarnavalsvereniging De Marotte Zitterd in het bijzonder. 
 

 
Artikel 3. Het lidmaatschap 
Er bestaan twee soorten lidmaatschap 

a. Het betalend lidmaatschap ; staat open voor iedere natuurlijke persoon die lid wil worden van 
de Vrunj van de Marotte en het jaarlidmaatschapsgeld (uitsluitend middels automatische 
incasso) betaald heeft. Een natuurlijk persoon kan een lidmaatschap afsluiten. 

b. Het bijzonder lidmaatschap ; staat open op voordracht van De Wieze Raod van De Marotte en 
zullen primair worden toegekend aan commissieleden c.q. vrijwilligers die zich inzetten voor 
de Vastelaovend in Zitterd. 

 
De leden zijn geen lid van de Stadscarnavalsvereniging De Marotte Zitterd en hebben dus geen 
stemrecht. 
 
Men kan lid van de vrunj worden door: 

a. een aanvraagformulier via het secretariaat van De Marotte Zitterd op te vragen en deze 
volledig ingevuld terug te sturen 

b. Het digitale aanmeldingsformulieren via: www.marotte.nl/vrunj-van-de-marotte correct in te 
vullen en te verzenden. 

 
 
Het lidmaatschap kan worden beëindigd door: 

a. Het niet voldoen aan de Jaarcontributie, 
b. Wegens zwaarwegende reden ; op voorstel van de voorzitter van de Commissie Algemene  

Zaken en in meerderheid goedgekeurd door De Wieze Raod van De Marotte, 
c. Schriftelijke opzegging door het lid aangevuld met een ingevulde en getekende 

incassointrekkingskaart uiterlijk voor 1 oktober. 
 
 
 
 
 

http://www.marotte.nl/vrunj


 
 
 

Artikel 4. De contributie 
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Wieze Raod van De Marotte Zitterd. 
Naast deze contributievaststelling verplicht De Marotte Zitterd zich om een lijst met voordelen te 
publiceren waarvan een lid van de Vrunj van De Marotte kan profiteren. Deze lijst zal als Appendix A 
aan dit reglement worden toegevoegd en kan door De Marotte Zitterd gewijzigd worden. 
 
Het contributiejaar loopt van 1 oktober t/m 30 september 
 

 
 

Artikel 5. Informatie 
De Marotte Zitterd garanderen een up to date informatiestroom naar de leden van De Vrunj van de 
Marotte via een aparte pagina op de Marotte-website (www.marotte.nl) .  
Daarnaast is er de lijst met voordelen beschikbaar waarvan een lid van de Vrunj van De Marotte kan 
profiteren.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


