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OPTOCHTREGLEMENT
Artikel 1: Deelname
Deelname aan de jaarlijks op zaterdag voorafgaande aan Aswoensdag te houden
carnavalsoptocht staat open voor:
1.a. Individuelen (eenlingen)
1.b. Tweetallen (duo’s)
1.c. Groepen, zijnde loopgroepen; eventueel meegevoerde voertuigen mogen niet gemotoriseerd
worden voortbewogen.
1.d. Groepen, zijnde groep met praalwagen.
1.e. Jeugd, zijnde deelnemers tot en met 15 jaar.
1.f. Kiezel Kaaikes Bouwbattle voor de bovenbouw van de basisschool
Artikel 2: Risico
Deelname door bovengenoemde deelnemers gebeurt geheel op eigen risico
Artikel 3: Organisatie
Onder organisatie wordt in dit reglement verstaan de Rielse Carnavals Stichting de Kaaien als
vergunninghouder en de door deze aangestelde optochtcommissie.
Artikel 4: Aanmelding
Aanmelding voor deelname gebeurt uitsluitend door het indienen van het daartoe bestemde
inschrijfformulier. Of via de website www.rcsdekaaien.nl Door het indienen van dit formulier
accepteren alle deelnemers dit reglement als bindend. Deze is terug te lezen op onze website
Artikel 5: Voorwaarden voor deelname
De deelnemers zijn verplicht een contactpersoon aan te wijzen en deze bekend te stellen aan de
organisatie, via het inschrijfformulier. Deze persoon zal aanspreekbaar zijn voor alle zaken
betreffende de deelname. Zonder deze opgave is deelname met mededinging naar de prijzen
onmogelijk. Eenieder die zich tijdig aanmeld bij de opstelplaats kan deelname buiten deze
mededinging door de organisatie worden toe gestaan.
Artikel 6: Veiligheid
1. De deelnemers mogen door hun deelname de veiligheid van hunzelf of andere niet in gevaar
brengen;
2. Deelnemende (motor)voertuigen moeten voldoen aan toepasselijke eisen ingevolge de
wegenverkeerswetgeving;
3. Bestuurders van (motor)voertuigen moeten voldoen aan alle voorschriften ter zake;
4. Het trekken en/of duwen van onderling verbonden voertuigen mag uitsluitend gebeuren door
voldoende geborgde trek- en/of duwstangen;
5. De afmetingen van de voertuigen of meegevoerde attributen zijn zodanig dat men de route
gemakkelijk kan passeren, de bochten gemakkelijk kan nemen en de optocht niet ophoudt;
6. Indien aangegeven door de organisatie en/of overheid moet men vlot kunnen aansluiten,
doorrijden, of plaats kunnen maken voor het passeren van andere voertuigen. Tijdens de optocht,
waaronder begrepen het opstellen en ontbinden (afbreken), zijn er bij het (motor)voertuig steeds
een bestuurder en zo nodig ook anderen aanwezig om verplaatsing mogelijk te maken.
7. Voor alle trekkende- en duwende (motor) voertuigen moet een verzekering tegen wettelijke
aansprakelijkheid zijn afgesloten;
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8. Voertuigen die niet voldoen aan de eisen, kunnen door de politie en/of de organisatie worden
uitgesloten van deelname;
9. Deelnemers aan de optocht moeten zich tijdens de optocht onthouden van het overmatig nuttigen
van alcoholische dranken en het gebruik van verdovende middelen;
10. Voor bestuurders blijft artikel 8 van de wegenverkeerswet (rijden onder invloed) onverminderd
van toepassing;
11. Voor deelnemers in de categorie groepen met praalwagen is het verplicht om minimaal 1
brandblusser van 6 kg bij zich te hebben.
Artikel 7: Thema’s
Uitgebeelde thema’s mogen niet kwetsend zijn.
Thema over een persoon worden slechts toegelaten als de deelnemers bij de opgave een verklaring
van "geen bezwaar" overleggen ondertekend door de betrokken persoon.
Artikel 8: Reclame/sponsoring
Er mag tijdens de optocht reclame worden gevoerd door de deelnemers op een oppervlak van
maximaal 1 m2. Indien er sprake is van dubbelzijdige reclame, bijvoorbeeld op trek- of duwstangen,
tellen beide zijden mee voor het totaal aantal m2. De reclame moet zo nodig , bijvoorbeeld bij
overschrijding van het toegelaten maximum m2, op eerste aanzegging van de organisatie verwijderd
worden.
Artikel 9: Hinder
Gebruikmaking van mogelijk hinderlijke stoffen als water, rook en dergelijke, is slechts
toegestaan als dit in de uitbeelding een aanwijsbare functie heeft en het publiek en de overige
deelnemers hiervan geen hinder ondervinden. Het gebruik van (mogelijk) schadelijke of vervuilende
stoffen is verboden.
Er mag alleen met papieren confetti gegooid worden; andere materialen zijn strikt verboden.
Artikel 10: Dieren
Het meevoeren van levende dieren is slechts toegestaan na overleg met de organisatie. Het
meevoeren van kadaver(s)(delen) is verboden.
Artikel 11: Financiële acties
Het is de deelnemers verboden om op de dag van de optocht financiële acties te voeren, met welk
doel dan ook.
Artikel 12: Inschrijving
De inschrijving kan plaatsvinden op een door de organisatie bepaald tijdstip m.b.v. het
inschrijfformulier. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld bij de organisatie of aangewezen
persoon te worden ingeleverd.
Artikel 13: Samenstelling van de Jury
De jury bestaat uit ten minste 5 personen, die daartoe door de organisatie worden aangezocht. Ieder
jurylid mag zich laten bijstaan door één zelf gekozen persoon.

Optochtreglement R.C.S. De Kaaien 2018

R.C.S. de Kaaien
Email: secretariaat@rcsdekaaien.nl

www.rcsdekaaien.nl

Artikel 14: Hoofdjury
1. Er is een hoofdjury die wordt gevormd door de voorzitter van de Carnavalsstichting of diens
plaatsvervanger en twee, daartoe door de organisatie aangezochte personen. Zij hebben als taak het
samenvatten van de juryrapporten tot een uitslag. Verder bestaat de taak van de hoofdjury uit het
toezicht houden op een reglementair verloop van de jurering. Zij mag zelf geen invloed uitoefenen
op de uitslag. Het eindoordeel van de hoofdjury is bindend voor alle deelnemers. Na het opstellen
van het eindrapport door de hoofdjury zullen de afzonderlijke juryrapporten worden vernietigd. Het
eindrapport wordt voor bepaalde tijd opgeslagen in het archief van de carnavalsstichting.
Artikel 15: Jurering
Er zijn zes onderdelen waarop gejureerd wordt:
• Algemene indruk
• De afwerking
• De uitbeelding / beweging
• De Kleur
• De presentatie
• Het motto van RCS De Kaaien
Het puntenaantal per onderdeel is maximaal 10.
b. Alle juryleden maken gebruik van de door de organisatie verstrekte formulieren. Zij ontvangen
allen een exemplaar van dit reglement en tevens de "Instructies voor de jury" waarin de vijf te
jureren onderdelen verder zijn gespecificeerd.
Artikel 16: Vaststelling einduitslag
De winnaar is de deelnemer die het hoogste aantal punten heeft vergaard in zijn categorie. Bij een ex
aequo in een categorie zullen de punten behaald bij het onderdeel “Algemene indruk” bepalend zijn.
Dit geldt ook voor de overige plaatsingen in het eindrapport. Is op deze wijze een beslissing ook niet
mogelijk dan is er sprake van een ex aequo, dit wordt als zodanig in de einduitslag bekend gemaakt.
Artikel 17: Eindrapport / prijsuitreiking
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op de dag van de optocht. Op een van tevoren bekend te maken
plaats en tijdstip.
Artikel 18: Wisselbekers
De wisselbekers die bestaan in alle categorieën blijven eigendom van de Rielse Carnavals Stichting de
Kaaien.
Artikel 19: Prijzengeld
In de volgende categorieën zijn prijzengelden te verdelen:
a. groepen met praalwagen
b. loopgroepen
c. eenlingen
d. duo’s
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De bedragen en verdelingen per categorie zijn jaarlijks te bepalen door het bestuur van
de carnavalsstichting. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
1. Het totale bedrag kan jaarlijks veranderen en is afhankelijk van de financiële mogelijkheden.
2. Voor de categorieën groepen worden er bekers / geldprijzen beschikbaar gesteld.
3. In de categorieën eenlingen en duo’s wordt er een geldprijs of bekers beschikbaar gesteld.
4. Geldprijzen kunnen aangevuld worden met daarvoor bestemde giften van sponsors.
5. Prijzengelden die niet zijn opgehaald, binnen twee weken na de prijsuitreiking, vallen terug aan de
stichting, waarna iedere aanspraak door deelnemers vervallen is.
Artikel 20: Regelgeving van overheidswege
Alle voorwaarden die zijn of zullen worden gesteld in de vergunning, en ook de toepasselijke
regelgeving van overheidswege zijn onverkort van kracht op de deelnemers aan de optocht.
Artikel 21: Aanwijzingen
Alle aanwijzingen van de organisatie en/of de overheid dienen zonder uitstel en volledig te worden
uitgevoerd. Hierbij gelden ook de diverse publicaties en brieven aan de deelnemers namens de
organisatie als aanwijzing.
Artikel 22: Sancties
1. Bij het niet opvolgen van dit reglement, zijn de volgende sancties mogelijk:
1 .a. Uitsluiting van verdere deelname;
1. b. Uitsluiting van mededinging naar de geld- en andere prijzen
1. c. Puntenaftrek
2. De organisatie en/of de optochtcommissie zal hierover, in voorkomend geval een beslissing
nemen.
3. In de volgende concrete situaties zal de genoemde sanctie worden toepast:
3.a. Indien niet het gehele optochttraject wordt afgelegd door een deelnemer, kan een
sanctie opgelegd zoals bedoeld in lid 1 sub 1.b.
3.b. Indien, naar de mening van de organisatie en/of de overheid, de veiligheid van de
deelnemers of het publiek in gevaar wordt gebracht , wordt een sanctie opgelegd zoals
bedoeld in lid 1 sub 1.a.
Artikel 23: Wettelijke aansprakelijkheid
De wettelijke aansprakelijkheid is bij de optocht door de stichting als volgt geregeld.
Jaarlijks sluit de stichting een verzekering af voor de organisatie en de door de stichting aangezochte
personen voor aansprakelijkheid jegens derden. Het meeverzekeren van overige deelnemers aan de
optocht heeft nooit plaatsgevonden en zal ook niet plaatsvinden. Dit betekent dat de deelnemers
zelf moeten zorgen voor een voldoende verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid bij het
deelnemen aan de optocht. Denk er ook aan dat men voor de optocht en erna ook verzekerd moet
zijn als men met een (motor-)voertuig of iets dergelijks op de openbare weg is. Voertuigen die met
een trekker of auto verbonden zijn kunnen via de verzekering van het trekkende (duwende) voertuig
verzekerd worden. Dit moet dan tevoren wel door de verzekering geaccepteerd worden. Dus melden
aan de verzekeringsmaatschappij van het trekkende voertuig. Informeer in ieder geval bij een
verzekeringsmaatschappij of men afdoende verzekerd is. Het is overigens ook mogelijk om als
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vereniging een doorlopende w.a.-verzekering af te sluiten, dan bent u ook gedekt bij andere
activiteiten.

Artikel 24: Politie controle
Als uw voertuig niet aan de wettelijke eisen voldoet is het zeer verstandig tevoren overleg te plegen
met de plaatselijke politie. Wij wijzen er nogmaals op dat de technische staat van het voertuig bij het
opstellen door de plaatselijke politie wordt gecontroleerd, zorg dus dat u op dit gebied in orde bent.
De politie kan overigens ook op andere zaken controleren (bijv. rijbewijs, verzekeringsbewijs,
drankgebruik) houdt daar dus ook rekening mee!
Het strooien met snoepgoed e.d. wordt afgeraden i.v.m. het gevaar dat dit met zich brengt voor de
kinderen.
Artikel 25: Reclame / sponsoring
Met nadruk wijzen wij de deelnemers in alle categorieën dat het mogelijk is om (beperkt) reclame te
voeren. De bedoeling is dat men met deze reclame enig sponsorgeld bijeen kan vergaren. Voor de
details zie Artikel 8 van het optochtreglement.
Artikel 26: Slotbepalingen
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het stichtingsbestuur.
2. Alle leden van de organisatie kunnen ter zake een voorlopige beslissing nemen, indien dit een
duidelijk spoedeisend karakter heeft. Een beslissing is steeds herroepbaar en kan geen aanspraken
voor vergelijkbare situaties veroorzaken. Van een dergelijke voorlopige beslissing wordt zo spoedig
mogelijk melding gemaakt aan de overige leden van de organisatie en zo nodig aan de bevoegde
overheidsinstanties.
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