V.Z.W. De Zichemse Carnavalvrienden.

Stoetreglement VZW Zichemse Carnavalvrienden
1. De vereniging of groepen die deelnemen aan onze 41ste carnavalstoet te Zichem van
zondag 19 februari 2023 verklaren zich akkoord met de inhoud van dit reglement.
Daarom wordt dit stoetreglement opgemaakt in twee exemplaren, ondertekent door
beide partijen waarvan ieder één exemplaar ontvangt. Eveneens dient men, in twee
exemplaren, de 'Privacyverklaring' te ondertekenen.
2. Wagens en groepen moeten op voorhand ingeschreven zijn. De vorming van de stoet
gebeurt tussen 13.00 u. en 13.30 u. TEN LAATSTE om 13.30 u. moeten de wagens en
groepen op de aangeduide plaats aanwezig zijn. GROEPEN DIE NA 13.30 u.
AANKOMEN kunnen geweigerd worden. Groepen of personen die niet vooraf
ingeschreven zijn worden ook geweigerd.
3. Bij laattijdige annulatie of het nalaten van enig ander bericht van de ingeschreven
vereniging of groep aan de organisatie, worden de gemaakte kosten (o.a. door het
aankopen van snoepgoed, confetti of speelgoed) ALTIJD via de contactpersonen (van
het inschrijvingsformulier) van deze vereniging of groep aan diezelfde vereniging of
groep aangerekend.
4. Het bepalen van de volgorde van de carnavalstoet valt enkel en alleen onder de
bevoegdheid van de organisatie. Iedere groep krijgt van de organisatie zijn volgnummer
en moet dit nummer op een zichtbare plaats (liefst vooraan aan de linkerkant) van hun
wagen aanbrengen. Groepen zonder wagen dienen een bordje goed zichtbaar mee te
dragen.
5. Bestuurders van de wagens, fietsers en ruiters houden zich aan de wettelijke
voorschriften betreffende alcoholgebruik e.a.. Strenge controles door de politiediensten.
6. Iedere groep geeft aan de organisator naam, adres en GSM nummer van een
contactpersoon door. Hij / zij zal optreden als contactpersoon tussen de groep /
vereniging en de organisatoren - overheden bij gebeurlijke ongevallen (NIET
verantwoordelijk worden gesteld) veroorzaakt door de groep / vereniging. Hij / zij zal er
tevens op toezien dat het stoetreglement wordt toegepast. Deze contactpersoon zal er
voor zorgen dat ze steeds de naam van de bestuurder van hun voertuig kunnen
meedelen.
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7. De organisatoren kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor
gebeurlijke ongevallen tijdens de stoet. Op aanvraag is inzage van de polis mogelijk bij
de voorzitter.
De organisatie heeft een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid maar iedere
groep of vereniging moet een eigen verzekering (Burgerlijke aansprakelijkheid) hebben.
8. Zware fouten of vrijwillige schade, gepleegd door leden van een groep, zijn dus niet
gedekt en vallen onder de verantwoordelijkheid van de groep zelf. Een afschrift van de
polis moet ingeleverd worden bij de organisatoren ten laatste de dag dat het snoep- en
speelgoed wordt afgehaald.
9. Het is verboden vuur te maken op de wagens, evenals vuurwerk warmtebronnen. Ook
stro en hooi op de wagens is verboden gezien het brandgevaar. Er dient een
verantwoordelijke te worden aangesteld voor het vullen van de generator. Deze
verantwoordelijke moet een veiligheidskan gebruiken voor het vullen en bij het vullen
moet de generator worden stilgelegd.
10. Het is verboden te gooien met scherpe of zware voorwerpen die gevaar kunnen
opleveren voor de toeschouwers.
11. Het is ook verboden te gooien met o.a. bloem, scheerschuim, slagroom, eieren enz.
producten die de toeschouwers en deelnemers kunnen bevuilen.
12. Geen tuinen of ramen beschadigen van aanpalende woningen en wagens.
13. Groepen (of de eigenaar / bestuurder) dienen voor hun trekkend of duwend voertuig in
orde te zijn voor wat betreft de wettelijke voorschriften (volgens KB 27 januari 2008 –
zie www.wegcode/actueel.php?nr=207) :
- verzekering,
- inschrijvingstaksen en technische keuring,
- zorg dat er op elke wagen een brandblusapparaat aanwezig is,
- gevarendriehoek.
Hierop zal controle worden uitgeoefend door de politie.
14. Het is verboden uw afval van plastiek, dozen, blikjes enz. op de openbare weg te
gooien.
15. Plassen tegen gevels en in brievenbussen tijdens de optocht is verboden.
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16. Zorg ervoor dat de deelnemers in de omgeving van hun wagen blijven en dat de twee
contactpersonen per groep, die herkenbaar zijn bij middel van een fluo-bandje, langs de
carnavalwagen meelopen om toe te zien dat er geen toeschouwers/deelnemers onder
de wagen terechtkomen. Deze fluo-bandjes worden ter beschikking gesteld door de
organisatie.
17. Het is verboden in de stoet drukwerken te verspreiden met politieke, racistische of
godsdienstige inslag.
18. Raadgevingen en aanmaningen van de inrichters, de aanwezige stewards en van de
politie moeten opgevolgd worden.
19. Vrijwillige schade en vandalisme, gepleegd door leden van een groep, zijn niet gedekt
en vallen onder de verantwoordelijkheid van de groep zelf.
20. Het gebruik van confettikanonnen is verboden. Matig ook uw gewoon gebruik van
confetti om de opkuis achteraf te vergemakkelijken en gooi zeker geen confetti in de
voortuintjes waar de stoet voorbijrijdt.
21. Matig uw drankverbruik tijdens de stoet en drink uit blikjes, glazen flessen is een gevaar
en dus verboden. Het is ten strengste verboden om dronken personen te laten
deelnemen aan onze stoet. De inrichters hebben het recht in overleg met de politie om
dronken personen van een vereniging of groep uit te stoet te halen. De
groepsverantwoordelijke is hiervoor verantwoordelijk en dient hier permanent en
nauwlettend op toe te zien.
22. Hou er rekening mee dat de praalwagens door smallere straten moeten en dat de
maximum hoogte van de praalwagens beperkt is tot 4 m, omdat op het traject een
spooroverweg gekruist dient te worden. Zorg er voor dat iedereen dan van de wagen
gaat. Wanneer de wagens voor u stilhouden, hou dan eveneens halt VOOR de
spoorweg en NIET op de spoorweg! Het is wenselijk dat de groepsverantwoordelijken
vooraf de omloop zouden controleren. Eveneens wordt gevraagd om bij het overige
traject tijdens de stoet steeds goed aan te schuiven op de voorgaande groep (max.
15m tussen laten!!), behalve indien nodig aan de spoorovergang.
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Wij willen er iedereen op wijzen dat dit reglement opgemaakt is in het belang van de
deelnemers, de toeschouwers en de organisatie en dit om in orde te zijn met de wetgeving op
veiligheid en verzekering. Wij wensen iedereen een aangename stoet toe, met veel plezier en
leute en wij danken jullie van harte voor jullie begrip.

Namens de groep …………………..……….…..
(naam groep invullen)

Voor de inrichters

……………………………………

…………………………………………
Gelezen en goedgekeurd.
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