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REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHT CV DE BOKKEN 

 

Voor deelname aan de carnavalsoptocht van C.V. de Bokken is door het bestuur een reglement opgesteld.  

De deelnemer van de optocht verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier van de 

carnavalsoptocht kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement en zich aan het gestelde in 

het reglement te houden en de voorwaarden na te leven op straffe van uitsluiting van deelname aan de 

optocht.  

Uitsluiting geschiedt namens het bestuur van C.V. de Bokken door de organisatie van de optocht, al dan niet 

in samenwerking met de ordehandhavers. 

 

Evenementenvergunning 

Door het bestuur van C.V. de Bokken wordt jaarlijks uiterlijk 12 weken voorafgaand aan de optocht een 

evenementenvergunning aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders.  

 

Algemene regels voor deelname aan de optocht 

1. Deelname aan de optocht is uitsluitend toegestaan na inschrijving van deelname.  

2. De organisatie is gerechtigd inschrijvingen te weigeren die naar haar oordeel niet in de optocht 

passen of niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement. 

3. Het is de deelnemers niet toegestaan om van de vastgestelde route af te wijken. 

4. Het is niet toegestaan om andere materialen dan confetti, serpentine en kleine versnaperingen te 

strooien. Materialen als zaagsel, houtkrullen, stro en mest zijn verboden mede i.v.m. de veiligheid en 

gezondheid van de toeschouwers.  

 Het strooien van versnaperingen en dergelijke dient zodanig te geschieden dat daardoor geen letsel 

of schade aan personen of goederen wordt toegebracht en dat het publiek en vooral kinderen niet op 

de rijbaan hoeven te komen. 

5. Het is de deelnemers niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen te gebruiken die discriminerend 

en/of aanstootgevend en/of beledigend kunnen zijn voor personen, groepen, religies en dergelijke, 

dit ter beoordeling aan de organisatie van de carnavalsoptocht. De ordehandhavers blijven onverkort 

hun taken binnen dit kader uitoefenen. 

6. Gebruik van alcohol tijdens de carnavalsoptocht is op grond van het gestelde in de Algemene 

Plaatselijke Verordening (artikel 2.4.8.) niet toegestaan.  

In dit kader is het niet toegestaan alcohol op de praalwagens voorradig te hebben. 

7. Gebruik van geluidsapparatuur is uitsluitend toegestaan gedurende de deelname aan de optocht.  

8. Deelnemers die wangedrag vertonen kunnen door de organisatie en/of ordehandhavers worden 

verwijderd uit de optocht. Dit geldt tevens indien geconstateerd wordt dat binnen de bebouwde kom 

de natuurlijke behoefte wordt gedaan op /aan de openbare weg. 

9. De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende voertuigen. 

Dit betekent o.a. dat voor de motorrijtuigen minimaal een W.A. verzekering moet zijn afgesloten en  
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dat de bestuurder(sters) van een tractor, vracht- of personenauto in het bezit moet zijn van een 

geldig rijbewijs voor de desbetreffende categorie. 

10. De objecten die op/en/of aan de carnavals-/praalwagens bevestigd zijn dienen voldoende veilig te 

zijn en worden beschouwd als lading van de wagen. De organisatie, de brandweer en 

ordehandhavers behouden zich het recht voor om door hen als onveilig beoordeelde carnavals-

/praalwagens uit te sluiten van deelname aan de optocht en te (laten) verwijderen uit de optocht. 

11. Ronddraaiende elementen en aandrijvingen dienen op deugdelijke en veilige wijze te zijn 

afgeschermd. 

12. Tijdens de optocht mag niet worden gecollecteerd, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is 

verleend door het bestuur van de carnavalsvereniging en de gemeente.  

13. De jury bestaat uit een onafhankelijke groep personen, onder leiding van een door de 

optochtcommissie aangewezen juryvoorzitter. 

14. De jury behoud zich, i.o met de optochtcommissie, het recht voor een bepaalde prijs niet toe te 

kennen. 

15. Over uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd. 

16. Het is niet toegestaan om personenauto`s op parcours te parkeren. 

17. Iedere deelnemer is verplicht over de finish te verschijnen en niet vervroegd de optocht te verlaten, 

gebeurd dit wel dan wordt je uit de uitslag verwijderd! 

18. Voor de juiste opstelling van de wagens en loopgroepen dienen alle deelnemers zich te verzamelen 

in de Pr. Bernhardstraat. 

19. De prijzen kunnen worden toegekend aan wagens, grote groepen, kleine groepen, individuele 

deelnemers. 

20. De prijzen kunnen bestaan uit een trofee en/of een geldbedrag. 

21. Praalwagens die namens of in samenwerking met CV de Bokken zijn gebouwd zijn uitgesloten van 

een nummer 1 klassering. 

22. Loopgroepen die namens of in samenwerking met CV de Bokken deelnemen zijn uitgesloten van een 

nummer 1 klassering. 

23. Bij wagens waarop personen worden vervoerd, moet een deugdelijke railing ter beveiliging zijn 

aangebracht en ook als zodanig verzekerd zijn. 

24. Als de bestuurder van een voertuig een beperkt uitzicht heeft, aan de voor- dan wel achterzijde, is 

het verplicht om minimaal twee personen van tenminste 18 jaar te laten meelopen om hieromtrent 

aanwijzingen te geven aan de bestuurder. Zowel voor de veiligheid van de deelnemers alsmede voor 

de veiligheid van de toeschouwers. 
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Brandveiligheid:   

1. Het gebruik van open vuur tijdens de optocht is niet toegestaan.  

2. Het gebruik van vuurwerk is niet toegestaan. 

3. In geval dat stroomaggregaten worden gebruikt, is het bijvullen van deze aggregaten tijdens de 

deelname aan de optocht in geen geval toegestaan. 

4. De stroomaggregaten dienen te zijn voorzien van een deugdelijke isolatiebewaking.  

5. Met name aan de buitenzijde van een object dient het gebruik van gemakkelijk brandbare 

materialen zoveel mogelijk te worden beperkt. 

 

 

Nadere regels voor deelname aan de optocht ten aanzien van loopgroepen 

Groepen deelnemers waarin jeugdigen vertegenwoordigd zijn met een leeftijd van 12 jaren of jonger, 

worden door tenminste 2 volwassenen begeleid gedurende de tijd dat aan de optocht wordt deelgenomen.  

 

 

Aansprakelijkheid en schade 

1. CV de Bokken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van derden, 

welke het gevolg is van deelname aan de optocht.  

De deelnemer aan de optocht vrijwaart het bestuur van C.V. de Bokken van alle aansprakelijkheid 

voortvloeiend uit deelname aan de optocht. 

2. Alle schade veroorzaakt door of namens de deelnemer zal door of namens de deelnemer worden 

vergoed aan de zakelijk gerechtigde. Indien de gemeente aansprakelijk wordt gesteld voor dusdanige 

veroorzaakte schade, dan zal deze schade op de deelnemer worden verhaald.  

 

Toezicht 

Door de organisatie van de carnavalsoptocht en de ordehandhavers zal toezicht worden gehouden op de 

naleving van dit reglement. De deelnemers dienen alle aanwijzingen gegeven door of vanwege 

burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren, de organisatie, de politie en de brandweer terstond 

en stipt op te volgen. 
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INSCHRIJFFORMULIER OPTOCHT CV DE BOKKEN 

 

CARNAVALSNAAM :  

 

Contactpersoon :  

Adres :    Postcode :    Woonplaats :  

Telefoon :    E-mail :  

 

CATEGORIE :  A  /  B  /  C  /  D  

A= Wagens  

B= Kleine Groepen (tot en met 5 personen) 

C= Grote Groepen (vanaf 5 personen)  

D= Individuelen  

 

MOTTO :______________________________________________________________ 

Omschrijving wat wordt voorgesteld : _______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleveren van dit formulier kan als volgt: *Uiterlijk 1 week voor de optocht opsturen naar het 

secretariaat van CV de Bokken *Mailen naar: optocht@cvdebokken.nl *Aanmelden d.m.v. het 

inschrijfformulier t/m 27 februari 2019. De, meerderjarige, ondergetekende verklaart door 

ondertekening van dit inschrijfformulier, mede namens alle personen die op grond van deze 

inschrijving deelnemen, bekend te zijn met -en zich te onderwerpen aan het "Reglement optocht CV 

de Bokken" d.d. 24 december 2018.  

 

 

DATUM:    NAAM:     HANDTEKENING  

    


