De bestuursvergadering van Carnavalsvereniging “De Ulewappers” te Sint Agatha, in vergadering bijeen op 11
januari 2008;
overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen inzake de door de vereniging te organiseren optochten;
gelet op het bepaalde in het Burgerlijk wetboek en andere toepasselijke wet- en regelgeving;
gelezen het voorstel van het bestuur,
BESLUIT:
Vast te stellen het navolgende Reglement Optochten C.V. “De Ulewappers”

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Artikel 1.1
Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan, dan wel mede verstaan onder:
Bestuur:
het door de Algemene ledenvergadering van Carnavalsvereniging “De Ulewappers” benoemde bestuur, tenminste bestaande uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
Commissie:
de commissie, door het bestuur van Carnavalsvereniging “De Ulewappers” belast met de organisatie van de optocht(en) te Sint Agatha.
Deelnemer:
de natuurlijke of rechtspersoon, die deelneemt aan de optocht.
Jury: de door de commissie aangewezen persoon of personen, belast met het beoordelen van de creaties van
deelnemers aan de optocht(en).
Organisatie: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, handelend onder de naam Carnavalsvereniging
“De Ulewappers”, te Sint Agatha.
Rechthebbende: eenieder die over enige zaak enige zeggenschap heeft krachtens een persoonlijk of zakelijk
recht.
Vereniging:
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, handelend onder de naam Carnavalsvereniging
“De Ulewappers”, te Sint Agatha.
Artikel 1.2
Organisatie, middelen en verantwoording
De eindverantwoordelijkheid voor de optocht te Sint Agatha berust bij de vereniging.
De vereniging belast de commissie met de feitelijke organisatie van de optocht en stelt aan de commissie, door
tussenkomst van het bestuur de daarvoor noodzakelijke middelen en faciliteiten beschikbaar.
De commissie legt, uiterlijk drie maanden na het houden van de optocht, aan bestuur verantwoording af over het
door haar gevoerde (financiële) beleid.
Hoofdstuk 2

Bepalingen aangaande de route

Artikel 2.1
Route optocht
De commissie bepaalt, zo nodig in overleg met het bestuur en het bevoegd gezag, de opstelplaats, dan wel opstelplaatsen voor de deelnemers aan de optocht en de route die deze optocht dient te volgen
Artikel 2.2
Obstakels
De commissie draagt er zorg voor dat de door haar aangewezen opstelplaats of opstelplaatsen en de door de
optocht te volgen route vrij is van obstakels, zodat het opstellen voor de optocht en de optocht zelf op ongestoorde en (verkeers)veilige wijze kan geschieden.
De commissie draagt er zorg voor dat omwonenden van de opstelplaats of opstelplaatsen en aanwonenden aan
de te volgen route van de optocht, in kennis worden gesteld van de datum en tijdstip van de te houden optocht,

zo mogelijk met het verzoek aan deze omwonenden en aanwonenden hun voertuig of andere verplaatsbare objecten en obstakels gedurende de tijden waarbinnen de optocht gehouden wordt, op een andere plaats te parkeren
of gestald te houden dan op de opstelplaats, dan wel opstelplaatsen, ofwel de door de optocht te volgen route.

Artikel 2.3
Begeleiding en beveiliging optocht en deelnemers
De commissie draagt zorg voor voldoende afzettingsmateriaal, begeleiders van de optocht of eventueel daartoe
aangewezen verkeersregelaars om de (verkeers)veiligheid van de deelnemers aan de optocht en het overige wegverkeer te kunnen waarborgen.
Hoofdstuk 3

Startgelden

Artikel 3.1
Vaststelling startgelden
De commissie stelt, in overleg met het bestuur, of en zo ja voor welke categorie of categorieën van deelnemers er
startgelden worden uitgekeerd.
Ingeval er startgelden worden toegekend, bepalen commissie en bestuur gezamenlijk, jaarlijks de hoogte van de
startgelden, per categorie.
Artikel 3.2.
Uitbetaling startgelden
De commissie bepaalt het moment waarop startgelden worden uitgekeerd.
De commissie draagt er zorg voor dat deelnemers aan de optocht in kennis worden gesteld van de plaats en tijdstip waarop de uitkering van de startgelden geschiedt.
Uitbetaling van de startgelden geschiedt, naar keuze van de commissie, in contanten, dan wel tegen in contanten
inwisselbare consumptiemunten.
Wanneer er voor gekozen wordt om de uitbetaling in consumptiemunten te laten geschieden, draagt de commissie
er zorg voor dat deelnemers in kennis worden gesteld van het feit dat deze consumptiemunten tegen contanten
inwisselbaar zijn. De commissie dient daarbij aangeven tot welk tijdstip omwisseling van consumptiemunten in
contanten mogelijk is.
Hoofdstuk 4

Beoordeling creaties

Artikel 4.1
Jury
De commissie wijst één of meerdere personen aan die belast worden met het beoordelen van de creaties van de
deelnemers in de diverse vastgestelde categorieën.
Artikel 4.2
Beoordelingscriteria
De jury beoordeelt de creaties van de deelnemers op carnavaleske uitstraling, originaliteit, creativiteit, humor,
goedmoedige kritiek, spitsvondigheden, kleurgebruik, de toepassing van materialen, de afwerking van het geheel
en op details, de kunstzinnigheid en de gebruikte teksten. Voorts laat de jury in haar beoordeling meewegen de
wijze waarop en het enthousiasme waarmee de deelnemers zich met hun creatie aan het publiek presenteren
Artikel 4.3
Ongepaste creaties en gedrag
De jury heeft het recht creaties voorafgaand aan de start van de optocht, alsmede tijdens de optocht, niet te laten
deelnemen, dan wel uit de optocht te nemen wanneer deze creaties door tekst en/of uitvoering discriminerend
en/of aanstootgevend, beledigend of onnodig grievend kunnen zijn voor personen, groepen, religies en dergelijke.
Ook gedragingen, als bedoeld in dit lid, van deelnemers kunnen leiden tot een startverbod of het uit de optocht
nemen.
Alvorens de jury een startverbod oplegt, op grond van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, overlegt zij met de
commissie. Het oordeel van de jury en de commissie inzake ongepaste creaties en gedrag is bindend.
Wanneer gedragingen, zoals in dit artikel bedoeld, plaatsvinden tijdens het houden van de optocht, hebben jury,
de commissie en het bestuur, ieder afzonderlijk, het recht om creaties en deelnemers uit de optocht te nemen.

Artikel 4.4
Juryberaad
Na afloop van de optocht trekt de jury zich terug voor beraad over de beoordeling van de creaties en de deelnemers, waarbij zij, op grond van de in artikel 4.2 bedoelde beoordelingscriteria een rangorde vaststelt per categorie. De jury overlegt met de commissie hoeveel tijd zij nodig denkt te hebben om met de uitslagen te komen.
Artikel 4.5
Uitslag
De jury overhandigt, na afloop van het in artikel 4.4 genoemde beraad de uitslagen aan de commissie of aan een
of meer door de commissie daartoe aangewezen personen, belast met het bekendmaken van de juryuitslag.
De uitslag van de jury is bindend. Beroep tegen de uitspraak van de jury is niet mogelijk.
Hoofdstuk 5

Prijsuitreiking

Artikel 5.1
Tijdstip prijsuitreiking
De commissie bepaalt, eventueel in overleg met de jury, het tijdstip waarop de prijsuitreiking plaatsvindt. Dit tijdstip wordt op adequate wijze aan de deelnemers medegedeeld.
Artikel 5.2
Volgorde
De commissie bepaalt de volgorde waarin de prijsuitreiking plaatsvindt, zowel qua categorie als qua rangorde.
Artikel 5.3
Prijzengeld
De commissie bepaalt jaarlijks in overleg met het bestuur, de hoogte van het prijzengeld, per categorie en qua
rangorde.
Het bestuur houdt, bij het beschikbaar stellen van het budget voor het prijzengeld, rekening met het bedrag dat
de algemene ledenvergadering voor dit doel ter beschikking heeft gesteld.
Het bestuur legt jaarlijks aan de algemene ledenvergadering verantwoording af over het uitgekeerde prijzengeld.
Wanneer er sprake is van een overschrijding, dan wel onderschrijding van het door de Algemene ledenvergadering beschikbaar gestelde budget, dan doet het bestuur daar mededeling van, eventueel met een toelichting.
Artikel 5.4
Uitkering prijzengeld
De commissie bepaalt het tijdstip en de wijze waarop het prijzengeld aan de daartoe in aanmerking komende
deelnemers wordt uitgekeerd.
De commissie draagt er zorg voor dat deelnemers aan de optocht in kennis worden gesteld van de plaats en tijdstip waarop de uitkering van de prijzengelden geschiedt.
Uitbetaling van de prijzengelden geschiedt, naar keuze van de commissie, in contanten, dan wel tegen in contanten inwisselbare consumptiemunten.
Wanneer er voor gekozen wordt om de uitbetaling in consumptiemunten te laten geschieden, draagt de commissie
er zorg voor dat deelnemers in kennis worden gesteld van het feit dat deze consumptiemunten tegen contanten
inwisselbaar zijn. De commissie dient daarbij aangeven tot welk tijdstip omwisseling van consumptiemunten in
contanten mogelijk is.
Artikel 5.5
Wisselbekers en andere stoffelijke herinneringen
De commissie bepaalt in overleg met het bestuur of er wisselbekers, herinneringsbekers of -trofeeën en/of andere
herinneringen ter beschikking worden gesteld.
Wanneer zaken als bedoeld in het eerste lid beschikbaar zijn, draagt de commissie zorg voor de adequate uitreiking daarvan aan de daarvoor in aanmerking komende deelnemers

Hoofdstuk 6

Inschrijving deelnemers

Artikel 6.1
Wijze van inschrijving en tijdstip van inschrijving
De commissie bepaalt de wijze waarop deelnemers zich kunnen inschrijven.
De commissie stelt een inschrijfformulier beschikbaar voor de deelnemers
De commissie stelt een inschrijfformulier, als bedoeld in het tweede lid vast en bepaalt op welke wijze dit formulier aan deelnemers beschikbaar wordt gesteld en op welke plaats en tijdstip of wijze het formulier aan haar dient
te worden geretourneerd.
Artikel 6.2
Weigering inschrijving
De commissie kan, gelet op de aard, omvang en beschikbare tijd van de optocht, inschrijvingen weigeren.
De commissie kan, eventueel in overleg met het bestuur, inschrijvingen weigeren wanneer deze inschrijvingen
voor wat betreft de creatie, de meegevoerde teksten, de gedragingen van de deelnemers of op welke wijze dan
ook, discriminerend, beledigend of onnodig kwetsend zijn voor personen, groepen of religies, dan wel in strijd zijn
met de goede zeden of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
De commissie is voorts gerechtigd inschrijvingen te weigeren die naar haar oordeel niet in de optocht passen of
die niet voldoen aan de bepalingen in dit reglement.
Van een weigering als bedoeld in dit artikel, doet zij onverwijld mededeling aan de degene die de inschrijving
heeft gedaan.
Hoofdstuk 7

Eisen aan wagens en deelnemers

Artikel 7.1
Afmetingen voertuigen binnen het parcours van de optocht:
Deelnemende voertuigen dienen ten minste verzekerd te zijn voor Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen.
Voertuigen welke deelnemen aan de optocht dienen binnen het parcours te voldoen aan het gestelde in de Nederlandse verkeerswetgeving. Een en ander houdt in dat de wagens niet langer mogen zijn dan 12 meter, niet breder dan
2,60 meter en niet hoger dan 6 meter. De toegestane afmetingen kunnen soms afwijken bijvoorbeeld in verband met
het aantal assen.
In aanvulling daarop mogen wagens niet hoger zijn dan 1,5 maal de spoorbreedte van de smalste as.
De commissie kan ten aanzien van de lengte, hoogte en breedte van het voertuig en de eventuele opbouw, ontheffing
verlenen van de in het eerste lid genoemde eisen, mits het parcours en de veiligheid van deelnemers en publiek
daarmee niet in gevaar komt.
Voertuigen dienen buiten het parcours en de opstelplaats, dan wel opstelplaatsen, te voldoen aan de eisen die de
Nederlandse verkeerswetgeving 1994 aan zulke voertuigen stelt, hetgeen in ieder geval inhoudt dat het voertuig niet
breder mag zijn dan 2,60 meter, niet langer dan 12 meter en niet hoger dan 4 meter. Een truck met oplegger mag
maximaal 18,00 meter lang, 2,55 meter breed en 4,00 meter hoog zijn.
Artikel 7.2.
Personen
De bestuurder dient te voldoen aan de wettelijke eisen om het voertuig te mogen besturen.
Tijdens de optocht geldt aan de deelnemers alcoholmatiging.
Het alcoholgebruik door deelnemende jongeren onder de 18 jaar is i.v.m. wettelijke eisen verboden.
Personen, die kennelijk onder invloed van alcohol of drugs zijn worden voor de aanvang van de optocht van het parcours verwijderd.
De bestuurder mag geen alcoholische drank of andere psychotrope stoffen nuttigen of daarvan onder invloed of kennelijke invloed staan.

Artikel 7.3
Uitvoering / opbouw voertuigen
Aan voertuigen die deelnemen aan de optocht worden de navolgende eisen gesteld:
Vaste en bewegende delen mogen niet boven het publiek komen en moeten dus altijd binnen de contouren van de
wagen blijven.
Ronddraaiende elementen en aandrijvingen dienen op deugdelijke en veilige wijze te zijn afgeschermd.
De hoogte moet in verhouding zijn tot de breedte in verband met kantelgevaar.
De wagens moeten zodanig geconstrueerd zijn dat er geen sprake kan zijn van verlies van materiaal.

Tijdens het trekken van de optocht dienen twee personen aangewezen te worden ter beveiliging van de ruimte tussen
trekkend voertuig (of andere trekkende constructie) en de aanhanger. Tevens moet tussen voor- en achterwielen een
zodanige constructie zijn aangebracht dat het onmogelijk is dat er personen onder het voertuig komen.
De wielen van de wagen moeten degelijk afgeschermd zijn. De hoogte tussen de weg en de afdekmiddelen mag
maximaal 20 cm zijn, afhankelijk van de afstand van de wielen onder de wagen.
De uitlaat van aggregaat en de uitlaat van het trekkend voertuig dient vrij te blijven van stoffering en versiering, hete
onderdelen dienen afgeschermd te worden met materiaal dat niet brandbaar is (b.v. gipsplaat)
Gebruik van (open) vuur(werk) is niet toegestaan.
Bij wagens welke personen vervoeren moet een deugdelijke railing of borstwering ter beveiliging aangebracht zijn.
Indien het voertuig mechanisch wordt aangedreven door middel van elektra dient het mechanisme te worden uitgevoerd met een dodemansknop.
Artikel 7.4
Geluidsinstallatie
Gebruik van geluidsapparatuur is uitsluitend toegestaan gedurende de deelname aan de optocht, alsmede 90 minuten
voor aanvang en 90 minuten na afloop van de optocht.
Deelnemers aan de optocht hoeven geen vergunning aan te vragen voor gebruik van een geluidsinstallatie.
Bij gebruik van een geluidsinstallatie dient het geluidsvolume dusdanig te worden geregeld dat dit geen schade aan
het gehoor kan veroorzaken. De geluidsinstallatie mag op 1 meter afstand een geluidsniveau van maximaal 85 dB
bedragen.
Explosiesimulators en confettikanonnen en andere geluidsbronnen mogen niet meer dan 85 dB geluid produceren,
gemeten op 1 meter afstand.
Het is verboden alarmpistolen, vuurwerk of losse flodders te gebruiken.
Artikel 7.5.
Gasflessen
Gasflessen moeten goedgekeurd zijn door het stoomwezen. De keuringstermijn van gasflessen is ingeslagen door het
Stoomwezen. Normaliter is dit voor 10 jaar. Hierbij moet rekening gehouden worden met een verlening van de ingeslagen termijn met 5 jaar voor de gasflessen van Shell, Benegas en primagas.
Het gebruik van waterstof of acetyleen is niet toegestaan.
De juiste slangen dienen gemonteerd te zijn op de gasflessen (propaanfles met propaanslang (oranje) met slangklem
bevestigd / butaanfles met butaanslang (zwart) zonder slangklem bevestigd) De propaanslangen mogen niet ouder
zijn dan 3 jaar en de butaanslangen niet ouder dan 2 jaar.
De reduceerinrichting moet deugdelijk zijn.
De gasflessen mogen alleen in rechtopstaande positie worden aangesloten en gebruikt en dienen deugdelijk geborgd
te zijn. De ruimte waarin de gasflessen staan dient bovendien goed geventileerd te zijn (deugdelijk belucht en ontlucht).
Artikel 7.6
Aggregaten
Het aggregaat moet voorzien zijn van een deugdelijke isolatiebewaking.
Het aggregaat dient vrij opgesteld te zijn in een goed geventileerde ruimte (deugdelijk belucht en ontlucht) zodat rook
en warmte goed weg kunnen en deze dient afgeschermd te worden met een ontbrandbaar materiaal. (gips)
Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd. Deze moet geborgen zijn in deugdelijke, speciaal daartoe bestemde, houder en worden opgeslagen in een goed geventileerde omgeving.
De voorraad brandbare vloeistof mag niet in de omgeving bij het aggregaat worden opgeslagen.
Het bijvullen van aggregaten tijdens deelname aan de optocht is in geen geval toegestaan. Eventueel vullen dient voor
aanvang van de optocht te geschieden.
Kabels en snoeren moeten deugdelijk zijn (onbeschadigd) en correct aangesloten met een deugdelijke stekker. Het
geheel dient bovendien goed afgezekerd te zijn.
Alle kabels en snoeren dienen deugdelijk te zijn bevestigd met bandjes/ti-rips zodat voorkomen wordt dat elektrakabels als struikeldraad gaan fungeren, gaan hangen of los over de grond slepen en daardoor beschadigd raken.
De energievoorziening als geheel moet zijn beveiligd met zekeringen zodat overbelasting van kabels en snoeren wordt
voorkomen.

Artikel 7.7
Brandblusmiddelen
Op elke wagen moet ten minste 1 goedgekeurd blusmiddel met een minimale inhoud van 6 kg (poeder of sproeischuim) aanwezig zijn.
Indien er gebruik gemaakt wordt van een aggregaat of van gasflessen dient per aggregaat een blusmiddel aanwezig
te zijn met een minimale inhoud van 6 kg (poeder of sproeischuim).
De brandblusmiddelen moeten zichtbaar zijn en onbelemmerd toegankelijk. Montage op de trekstang heeft voorkeur.
Artikel 7.8
Rondstrooien van goederen
Het is niet toegestaan om goederen vanaf carnavalswagens naar beneden te gooien. Dit in verband met het gevaar
dat mensen onder carnavalswagens terechtkomen. Een uitzondering wordt gemaakt voor goederen zoals snoepgoed
dat echter op zodanige wijze gegooid dienen te worden dat de goederen achter het publiek terecht komen en in geen
geval in de zone tussen het publiek en de wagens.
Er mag voor, tijdens en na de optocht geen stro of ander onveilig en/of brandbevorderend materiaal of onnodig vervuilend materiaal worden verspreid.
Glas mag niet worden gebruikt. Gebruik een alternatief, bijv. plastic. Het opzettelijk breken van glas en het verspreiden daarvan op de openbare weg, zal niet worden toegelaten.
Artikel 7.9
Kleding en bekleding
Het is niet toegestaan kleding te dragen die licht ontvlambaar zijn; noch is het toegestaan dat er stoffen en materialen
worden gebruikt om de wagens te bekleden die even zozeer licht ontvlambaar zijn. (o.a. tule, stro, hooi, watten enz. )
Artikel 7.10
Onthouding van discriminerende of kwetsende uitingen
Deelnemers dienen zich in hun creaties, de meegevoerde teksten, te roepen leuzen en alle overige uitingen en
gedragingen te onthouden van voor personen, groepen of religies, discriminerende, racistische, beledigende of
onnodig kwetsende uitlatingen.
Artikel 7.11
Voorkoming gevaarlijke situaties
Iedere deelnemer dient er op toe te zien dat hij met zijn wagen dan wel zijn creatie of zijn gedragingen, geen
gevaar kan opleveren, hetzij voor zichzelf, hetzij voor de overige deelnemers aan de optocht, hetzij voor het publiek.
Artikel 7.12
Opvolgen aanwijzingen
Alle deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen, gegeven door het bevoegd gezag of door of namens de organisatie, stipt en onmiddellijk op te volgen.
Artikel 7.13
Opvolgen bepalingen reglement
Iedere deelnemer die zich niet aan de bepalingen van dit reglement houdt, kan van deelname aan de optocht
worden uitgesloten, c.q. kan onmiddellijk uit de optocht worden verwijderd. Het besluit daartoe berust bij de
commissie.
In geval van uitsluiting of verwijdering vervalt het recht op startgeld.
Artikel 7.14
Aansprakelijkheid en verzekering
De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, die voortvloeit
uit het niet of in onvoldoende mate naleven van dit reglement tijdens de optocht of door gedragingen vóór, tijdens of na de optocht.
Door deelname aan de optocht vrijwaart de deelnemer de organisatie van elke vorm van aansprakelijkheid van
welke schade aan personen of goederen dan ook, tenzij deze schade is ontstaan door verwijtbaar handelen, door
of namens de organisatie.
Alle deelnemers dienen persoonlijk op afdoende wijze verzekerd te zijn, tenminste tegen Wettelijke Aansprakelijkheid.

Alle motorvoertuigen, zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM), waaronder
begrepen auto’s, motoren, vrachtauto’s, bussen, tractoren, bromfietsen etc., dienen volgens de wettelijke bepalingen tegen risico’s voor Wettelijke Aansprakelijkheid verzekerd te zijn.
Artikel 7.15
Schade aan gemeente-eigendommen of eigendommen van derden
Wanneer door de deelnemer schade wordt veroorzaakt aan gemeente-eigendommen of aan eigendommen van
derden dan doet de deelnemer daar direct na afloop van de optocht mededeling van aan de commissie.
Deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor ontstane schade, tenzij deze schade is ontstaan door aan de organisatie te
verwijten gedrag of gegeven aanwijzingen.
Artikel 7.16
Deelname voor eigen risico
Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.
Artikel 7.17
Start optocht
Alle deelnemers dienen zich uiterlijk een half uur voor het vertrek van de optocht op de aangegeven locatie te
vervoegen.
De optocht begint op een door de commissie te bepalen tijdstip. Deelnemers die zich te laat melden, lopen het
risico dat zij niet meer kunnen worden ingevoegd en kunnen van deelname worden uitgesloten.
Eventueel verstrekte startnummers dienen duidelijk zichtbaar gedurende de gehele optocht te worden gedragen.
De commissie kan de optocht afgelasten op grond van buitengewone (weers)omstandigheden. Het besluit daartoe
zal zij op adequate wijze bekend maken.
Hoofdstuk 8

Slotbepalingen

Artikel 8.1
Onvoorziene zaken
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie, zonodig in overleg met het bestuur. De
beslissing van de commissie is bindend en beroep hiertegen is niet mogelijk.
Voor zover toepassing van dit reglement of specifieke bepalingen daaruit, tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden
of kunnen leiden, kan de commissie afwijken van het bepaalde in dit reglement.
Artikel 8.2
Inwerkingtreding en citeertitel
Dit reglement treedt in werking op een door het bestuur te bepalen tijdstip.
Op het moment dat dit reglement in werking treedt, treedt het in de plaats van alle voorgaande reglementen aangaande de optocht
Dit reglement kan worden aangehaald als “Optochtreglement C.V. De Ulewappers Sint Agatha”.

Aldus besloten tijdens de bestuursvergadering van
C.V. “De Ulewappers” te Sint Agatha, d.d. 11 januari 2008
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