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1. Deelnemen aan de optocht is uitsluitend mogelijk door u tijdig aan te melden bij het bestuur van cv 't
Vosse-ol; Door aanmelding via ons formulier en akkoord verklaring met dit reglement.
2. Elke deelnemer dient uiterlijk om 14.00 uur op de door de carnavalsvereniging opgegeven startplaats te staan, opstellen is mogelijk vanaf 13.15 uur (optocht start om 14.11 uur).
3. Elke deelnemer toont goed zichtbaar zijn/haar/hun optochtnummer.
4. Wettelijke – rijks- en gemeentebepalingen dienen in acht te worden genomen.
5. Gebruik van alcohol in de optocht is verboden.
6. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor schade die zij direct / indirect veroorzaken
7. Aan voertuigen mogen geen scherpe uitstekende delen zitten welke toeschouwers langs het parcours kunnen verwonden. De wielen van de wagens dienen aan de publiekszijde afdoende te zijn afgeschermd.
8. Deelnemers van grote wagens dienen er zich van te verzekeren dat de wagen in staat is om alle
bochten in de route te kunnen nemen, zonder dat schade aan zowel de wagen zelf dan wel bomen,
gebouwen of straatmeubilair kan ontstaan. (let zowel op lengte/breedte en hoogte). Mocht het voor,
dan wel tijdens de optocht blijken dat dit niet mogelijk is, dan wordt de wagen uit de optocht verwijderd.
(Noot: Op de Hoogte en in de Voorstraat/Schoolstraat worden tevoren de 'groene paaltjes' door de
gemeente verwijderd)
9. Grote wagens dienen aan zowel de rechter- als linkerzijde een begeleider mee te laten lopen, welke
zorgt voor een juiste doorgang en afstand houding van het publiek tot de wagen.
10. De wagens zijn verplicht een goedgekeurde brandblusser mee te voeren (minimaal 5 kg). Indien
de wagen bestaat uit een trekkend gedeelte (met verbrandingsmotor) en een wagen waarin mechanische aandrijvingen/verbrandingsmotoren e.d. aanwezig zijn, dient op beide een blusser aanwezig te
zijn. De plaats van dit blustoestel dient duidelijk zichtbaar en direct bereikbaar te zijn. Op de wagen
dient tenminste één persoon aanwezig te zijn die met de bediening van dit apparaat op de hoogte is.
11. De deelnemers met wagens dienen er zich van te verzekeren dat de wagen voldoende stabiliteit
heeft. Dit geldt ook bij sterke wind < 10 Beaufort ( 24m/sec), dan wel bij een hellingshoek van 15 graden over de breedte as, de wagen niet kan omwaaien/vallen. (pas de hoogte en breedte van de wagen
aan, aan het onderstel en probeer het zwaartepunt zo laag mogelijk te houden. Let ook op extra gewicht indien tijdens optochten personen, een zit of staplaats in of op de wagen krijgen. Let op dat bij
een eventueel breken van een wielas of het rijden van een lekke band de wagen niet kan kantelen/
omvallen).
12. Indien zich in een wagen personen bevinden voor bijvoorbeeld de bediening van draaiende gedeelten dienen zij;
I. minimaal de leeftijd van 16 jaar te hebben,
II. beschermt te zijn zodat zij niet bekneld kunnen geraken tussen mechanische onderdelen en beschermd zijn zodat zij bij een val niet tussen de wielen kunnen komen van de eigen wagen.
III. Snel en veilig kunnen vluchten (noodluik/voorziening van minimaal 60 x 80cm) dat zowel vanuit de
binnen als buitenzijde eenvoudig/snel is te openen.
13. Alle motorvoertuigen welke deelnemen aan de optocht dienen verzekerd te zijn. De bestuurders
hiervan dienen te voldoen aan de uitgangspunten genoemd in de W.V.W. (leeftijd bij tractor, minimaal
16 jaar en tussen de 16- 18 jaar in bezit van tractorrijbewijs)
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14. Het is verboden racistische, pornografische en/of ergerende teksten, afbeeldingen en/of geluiden
mee te voeren of te gebruiken.
15. Het is verboden dieren in de optocht mee te voeren.
16. Verboden is; Het aanwezig hebben, dan wel het bezigen van, vuurwerk, gasflessen of andere
drukvaten, licht ontvlambare materialen, rookbommen (m.u.v. goedgekeurd rookaggregaat) en andere
stoffen welke grote hinder dan wel milieu of gezondheidsschade kunnen veroorzaken. ( o.a. dierlijkmest, zwavelwaterstof, rotte eieren lucht enz,) Overige apparaten/motoren waarbij warmte vrijkomt
dienen zodanig te zijn opgesteld dat zij geen brand kunnen veroorzaken.
17. Eventuele te gebruiken aggregaten moeten vooraf worden afgevuld. Tijdens de optocht is het afvullen van warme aggregaten, dan wel meevoeren van reserve brandbare vloeistoffen in jerrycans
verboden
18. Als het trekkende voertuig wordt ingepakt zorg dan voor voldoende ventilatie voor de chauffeur ( in
verband met de uitlaatgassen ) denk ook aan goede ontsnappingsmogelijkheden voor de chauffeur in
geval van een Calamiteit. De uitlaat van het trekkende voertuig dient zodanig uitgevoerd te zijn dat de
uitlaatgassen niet in het publiek worden geblazen
19. Bevelen van de politie, brandweer en daartoe bevoegde opsporingsambtenaren van de gemeente
dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
20. De commissie van toezicht en de jury hebben het recht alles wat met de optocht verband houdt: te
controleren. Hun beslissing is bindend
21. Het prijzen geld is tevoren vast gesteld.
22. Deelnemers proberen zo weinig mogelijk 'gaten' te laten vallen, door op redelijkerwijze met de
stoet mee te trekken. (Sta niet te lang onnodig stil)
23. Mocht de optocht om redenen buiten de wil of schuld van de Carnavalsvereniging geen doorgang
kunnen vinden, dan kan geen verhaal bij de Carnavalsvereniging worden gehaald voor de gemaakte
kosten
24. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van carnavalsvereniging 't
Vosse-ol

Versie november 2011 / In dit reglement zijn tevens de eisen van brandweer en gemeente opgenomen.

