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1. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemers, voertuigen en
gezelschappen die deelnemen aan een door CV De Foetelaers georganiseerde
optocht.
2. De volgende indeling wordt gehanteerd:
▪ Einzelgänger 1 Persoon
▪ Dubbelgangers 2 Personen
▪ Kleine Groep 3 tot en met 11 Personen
▪ Middelgrote Groep 12 tot en met 21 Personen
▪ Grote Groep vanaf 22 Personen.
3. Iedere deelnemer aan de optocht is verplicht zich te verzekeren tegen
Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Indien men in een verzekeringsgeschil er
niet uit komt (maar wel verplicht verzekerd is) kan in hoge uitzondering de
aansprakelijkheidsverzekering van CV De Foetelaers (Regiobank) aangesproken
worden.
4. Gemotoriseerde voertuigen moet men zelf verzekeren.
Alle deelnemers moeten voldoen aan en zich houden aan de Nederlandse
wetgeving. Alle voertuigen (dus ook aanhangwagens, karren, etc.), al dan niet
gemotoriseerd, moeten voldoen aan de Nederlandse wetgeving (dus wettelijk
toegelaten te zijn) en dienen verzekerd te zijn voor deelname aan de optocht en
voor eventueel vervoer van personen in de optocht. De inschrijver (deelnemer)
zorgt hier zelf voor. Het is verplicht voor alle deelnemers met een gemotoriseerd
voertuig per voertuig twee personen als begeleider van het betreffende voertuig

in te zetten. Ieder motorvoertuig moet verplicht worden verzekerd tegen
Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM).
Landbouwmaterieelverzekering
Deze verzekeringsvorm zien we vaak in relatie tot optochten. Deelnemers of
organiserende verenigingen maken vaak gebruik van landbouwvoertuigen om
wagens voort te trekken. De tractor is dan verzekerd en hetgeen de tractor
voorttrekt ook. Alle bekende polissen vermelden dat ze van toepassing zijn op
het gebruik waarvoor ze afgesloten zijn. Dat betekent dat de verzekeringnemer
deze afwijkende vorm van gebruik (lees: optocht) moet voorleggen aan zijn
verzekeringsmaatschappij. Deze beslissen dan of en onder welke voorwaarden
dat de verzekeringspolis van toepassing is. Wordt de activiteit niet gemeld
dan is men niet verzekerd!
5. Het Optocht comité (CV De Foetelaers) is bevoegd om voertuigen die niet aan
de minimale veiligheidseisen voldoen, waardoor (andere) deelnemers in gevaar
kunnen worden gebracht, niet toe te laten in de optocht. Punten van aandacht
zijn onder meer de draagconstructie, scherpe punten of voorwerpen, risico’s op
beknelling, doorvalbeveiliging en brandveiligheid.
6. Iedere deelnemer is verplicht de aanwijzingen van het Optocht comité (CV De
Foetelaers) en van de verkeersregelaars op te volgen.
7. Discriminerende of aanstootgevende teksten of uitbeeldingen zijn verboden.
8. Deelnemers met een optocht nummer worden door de jury beoordeeld en
kunnen voor prijzen in aanmerking komen. Zonder jurynummer en/of geldige
inschrijving vindt geen beoordeling door de jury plaats. Het is verplicht het
jurynummer goed zichtbaar aan de voorkant te dragen/bevestigen. Na afloop
van de optocht zal de jury zich beraden over de uitslag. De jury is een
onafhankelijke jury de bestaat uit niet leden van CV de Foetelaers. De uitslag
wordt na afloop van de optocht op de Markt bekend gemaakt door CV De
Foetelaers. De jury-rapporten zijn bindend.
9. Zorg dat u tijdig ( doch uiterlijk om 14.00 uur) aanwezig bent en u dient
aangemeld te zijn bij het Optocht comité (CV De Foetelaers) op de Reinald van
Gelrestraat (of eventueel anders aangegeven). De optocht vertrekt stipt om
14.11 uur en niet op tijd zijn is achter de optocht aanlopen.
Zorg dat u aansluit bij het verkregen optocht nummer, de nummers zijn op de
wegen (stoeprand) aangegeven.
10. Optocht comité (C. V. De Foetelaers) is ten allen tijde
bevoegd de optocht niet te laten plaatsvinden.
11. Geen drank in het zicht, gebruik van drank ook beperkt i.v.m. de veiligheid
van de deelnemers en toeschouwers. Alcohol gebruik door bestuurders tijdens

de optocht is verboden. Alcohol gebruik , in het zicht, door deelnemers aan de
optocht kan leiden tot puntenaftrek in het juryrapport. Lopen met een bierfles
of bierblik in de hand hoort niet tijdens een optocht! Het overmatig
drankgebruik leidt tot teveel overlast voor de omgeving (denk aan wildplassen,
agressiviteit enz.)
12. De wisseltrofee
De wisseltrofee is een ereprijs voor de duur van één jaar ter beschikking gesteld
aan die optocht deelnemer die zijn of hun creatie zeer origineel bedacht heeft,
veel aandacht heeft geschonken aan het geheel dat mooi verzorgd is en een
ludiek carnavalistisch geheel laat zien. De wisseltrofee kan gewonnen worden
door een optocht deelnemer uit alle deelnemende categorieën. De winnaar van
de wisseltrofee wordt door de jury bepaald! Indien een deelnemer de
wisseltrofee 11 maal achter elkaar wint mag hij de wisseltrofee in zijn bezit
houden. Het inleveren van de wisseltrofee dient op de Foetelzitting (november
van ieder jaar) te geschieden.
13. Bij overtreding van dit reglement aanvaardt CV de Foetelaers geen
aansprakelijkheid.
14. Bij voorkomende zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het
optocht comité (C.V. De Foetelaers).
15. Zie verder ook bijgevoegd optocht supplement.
Het optocht comité
C.V.De Foetelaers

Nuuts euver de carnavalsoptocht
Beste deelnemers aan de optocht “Oppe Nuujsjtadt”,
Op maandag 24 februari 2020 zal de grote optocht weer door de Nieuwstadtse straten
trekken. Momenteel is de vergunning hiervoor aangevraagd. Maar de gemeente heeft
aangegeven dat een aantal zaken, zoals die in het verleden gegaan zijn, niet meer
getolereerd zullen worden en dat hier consequenties aan verbonden kunnen worden.
Dit heeft voornamelijk te maken met het overmatig drank gebruik en het
geluidsniveau.
Wat betekent dit?
Het gebruik van alcoholische drank: het vele drinken al voor en tijdens de optocht kan
niet meer. Onderlinge controle is van belang. Let dus op elkaar en durf groepsgenoten
hierop aan te spreken. Het overmatig drankgebruik leidt tot teveel overlast voor de
omgeving (denk aan wildplassen, agressiviteit enz.) Personen en/of groepen die teveel
drank gebruiken zullen worden uitgesloten voor deelname en riskeren een boete voor
openbaar dronkenschap.
Het geluidsniveau: er zijn genoeg deelnemers aan onze optocht die zich netjes houden
aan de geluidsgrens en die vrolijke carnavalsmuziek laten horen. Er zijn helaas ook
deelnemers, die proberen zoveel mogelijk decibels te produceren en dan ook nog eens
geen carnavalsmuziek. Hier komt met name veel commentaar over van omwonenden
en bezoekers van de optocht. Maar ook van andere deelnemers. Als je je eigen muziek
niet meer hoort, omdat de groep voor of achter zoveel geluid produceert, klopt er
natuurlijk iets niet. Hou dus rekening met het geluid. Maak de optocht voor iedereen
gezellig. Ook hier zal op toegezien worden.
Wij als carnavalsvereniging De Foetelaers willen de optocht graag in stand blijven
houden. Maar we hebben jullie hulp hiervoor nodig. Laten we rekening houden met
bovenstaande, zodat we ook de komende jaren van de gemeente een vergunning krijgen
om de optocht te mogen organiseren.

Wij wensen iedereen een gezellige optocht toe met veel “sjpas en plezeer”.

