CARNAVALSSTICHTING "DE KOENKELPOT"
PAEREHAT ('s-HEERENHOEK)
WWW.PAEREHAT.NL

Inschrijfformulier deelnemers optocht 3 maart 2019

Motto: “Me é d’r vat op”
Deelnemer / Groepsnaam: …………………………………………………………………
Contactpersoon / Groepsleider: …………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………… Postcode :…………..
Plaats: ………………………………………………… Tel.: ………………………………
E-mailadres: ………………………………………………………………………………….
Bouwplaats

Naam: …………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………… Tel. : …………….……
Postcode: ……………….. Plaats: …………………………………………………….…...
Lengte: ………………….. Breedte: …………………..

Wagen (zie bijlage C)

Aantal deelnemers: ……… ouder dan 18Jr.
Aantal deelnemers: ……… jonger dan 18Jr.

Harde muziek ja / nee

Uit te beelden onderwerp/vermelding folder optocht* :
*Letterlijk overnemen

Motto wagen/deelnemers:……..………………..………………………………………….

Ja/nee

Omschrijving folder:…..…………..……………………………………………………….

……………..…………………………………………………………………………….
*Voorbeeld vermelding folder



B1

De Veldwachters : Orde en gezag (maximaal 40 karakters)
2 personen
De Paerehatse veldwachters zorgen dat de optocht weer goed d’n diek opkomt . (maximaal 75 karakters)

Geeft u aan de achterzijde van dit blad s.v.p. duidelijk aan wat u gaat uitbeelden en ook hoe dat
gaat gebeuren. Wij kunnen de keurmeesters en het publiek dan goed informeren. Als u folders e.d.
aan het publiek wilt uitdelen, lever dan vroegtijdig 10 stuks bij ons in t.b.v. de keurmeesters.
Bouwplaatsen worden gecontroleerd op 27 of 28 februari tussen 19.00 en 22.00 uur.
Handtekening : ……...................

>>

……………………………Plaats: …..............
……………………
Datum : ............................................

Inleverdatum: 15 februari
op de inschrijfavond
>> Walk-Inn <<

<<

Door deelname aan dit evenement wordt er toestemming gegeven voor het maken van foto’s/video’s door
carnavalsstichting De Koenkelpot. Deze foto’s/video’s worden uitsluitend gebruikt voor sfeerbeleving en promotie van
onze evenementen op onze social media. Wij zijn niet aansprakelijk voor foto’s/video’s gemaakt en gepubliceerd door
derden.

IN TE VULLEN DOOR DE CARNAVALSSTICHTING
Categorie : …………………….

Jeugd : Ja / nee

Inschrijfdatum : ……………………….
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Bijlage A
Bepalingen met betrekking tot dit inschrijfformulier:
1. Door elke deelnemer, individueel of groep van deelnemers, wordt tijdig voor het einde van de
inschrijftermijn een inschrijfformulier ingevuld en ingeleverd, waarop ondermeer een
contactpersoon wordt vermeld, die tegenover de stichting optreedt als groepsleider.
2. Men is verplicht op het inschrijfformulier een duidelijke omschrijving te geven van het uit te
beelden onderwerp, dit ondermeer ten behoeve van de controleurs, de keurmeesters en een
goede beschrijving op het programmablad.
3. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier onderwerpen de deelnemers zich
onvoorwaardelijk aan alle beslissingen van de stichting en aan de uitslag door de keurmeesters.
4. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier onderwerpen de deelnemers zich tevens aan de
voorschriften en/of eisen van de Gemeente Borsele en/of de carnavalsstichting in onderstaand
reglement.
Reglement:
1. Iedere deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement.
2. De carnavalsstichting, brandweer, politie of gemeente houden zich te allen tijde het recht voor, van
deelname uit te sluiten, diegene die:
Dit reglement niet naleven.
De veiligheid van deelnemers en/of publiek in gevaar kan
brengen. Onderwerpen uitbeelden die kwetsend zijn voor derden.
3. Deelnemers die voortijdig de optocht verlaten, anders dan door overmacht, worden geacht niet te zijn
gestart.
4. Het onnodig ophouden van de optocht, waardoor er ‘gaten’ vallen, kan worden gestraft met
vermindering van punten voor de betrokken deelnemer.
5. Deelnemers die door hun gedrag of slechte afwerking afbreuk doen aan het carnavaleske van de
optocht kunnen het recht verliezen op het verkrijgen van een geldprijs.
6. Van dit inschrijfformulier wordt een kopie door de carnavalsstichting verzonden aan B&W ter
kennisgeving van de bouw van een paalwagen.
7. Het niet toegestaan op enige wijze levende en/of dode dieren te gebruiken tijdens de optocht.
8. Het is verboden producten bij zich te hebben en/of te gebruiken, die hinderlijk of gevaarlijk zijn voor
het publiek of deelnemers.
9. Het gebruik van confetti is toegestaan mits niet alles op een plaats wordt neergegooid/gespoten.
Wanneer de optocht stil staat wordt verzocht deze activiteit tijdelijk te stoppen.
10. Er mag tijdens de optochten geen alcoholhoudende drank op de wagen aanwezig zijn en worden
genuttigd. Tevens mag er geen glaswerk en/of glazen flessen op de wagen aanwezig zijn.
11. De Wegenverkeerswet 1990 is van toepassing. De carnavalswagens dienen in goede constructieve
staat te zijn. (controle disselbevestiging/lasverbindingen e.d.) en mede voorzien van deugdelijke remen stuurinrichting. Scherpe of puntige uitsteeksels aan de buitenkant van de wagens zijn verboden.
12. De carnavalsstichting zorgt voor een ontheffing tot een maximale lengte van 27 meter een breedte van
3,50 meter en een hoogte van 10 meter voor het transport tussen de bouwplaats en de optocht.
13. Alle gemotoriseerde rijtuigen dienen een geldige verzekering te hebben voor het rijden op de openbare
weg; deze dient voor aanvang van de optocht aan de carnavalsstichting te worden overlegd.
De carnavalsstichting kan zich niet verzekeren voor gemotoriseerde rijtuigen, deelnemers kunnen
hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor toegebrachte schade.
14. Bestuurders, van gemotoriseerde rijtuigen, moeten ten minste 18 jaar zijn en in het bezit te zijn van een
geldig rijbewijs.
15. Op of bij iedere carnavalswagen van 8 m2 vloeroppervlak of meer dient een goedgekeurd
en gebruiksklaar brandblusapparaat met een inhoud van 6 kg of 6 liter aanwezig te zijn.
16. Er dient tenminste één persoon aanwezig te zijn op de carnavalswagen die met de bediening van het
brandblusapparaat op de hoogte is.
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17. Er dienen op of direct bij de carnavalswagen remkeggen of blokken aanwezig te zijn.
18. De zijkanten in / om / voor de wielen van de rijdende gedeeltes, (dus ook de trekkers) dienen afgedicht
te zijn dan wel voldoende beveiligd.
19. Het is toegestaan om een aggregaat met daarnaast maximaal 5 liter reservebrandstof – opgeslagen in
een stalen jerrycan - op de wagen aanwezig te hebben. De reservebrandstof mag niet in de buurt van
het aggregaat of andere hittebronnen worden opgeslagen.
20. De bestuurder van een wagen dient voldoende zicht naar voren en opzij te hebben en met de spiegels
voldoende zicht te hebben op het naast en achterliggende weggedeelte. Eventueel mag dit met
technische hulpmiddelen worden gerealiseerd.
21. Tijdens de optocht dient er aan beide zijden van de wagen te allen tijden een persoon aanwezig te zijn
die er voor zorg draagt dat het publiek niet in aanraking kan komen met de wagen.
22. De vlotte ontruiming van personen van de carnavalswagen moet worden gewaarborgd. Ladders e.d.
dienen op de wagen aanwezig te zijn.
23. Het is niet toegestaan om personen op plaatsen op de wagen te hebben vanwaar zij de wagen
niet zelfstandig, snel en veilig kunnen verlaten.
24. Deelnemers in de A en B categorie zijn verplicht een wagenbegeleider te hebben die als
aanspreekpunt voor de carnavalsstichting dient.
25. Aan het einde van de optocht worden de deelnemersnummers ingenomen door de
veldwachters. Gelieve deze niet vast te spijkeren aan de voertuigen.
26. De geluidsinstallatie mag op de eerste gevel een geluidsniveau van maximaal 85 dB(A)
produceren. Ook andere geluidsbronnen op en aan de wagen, zoals motoren, aggregaten,
explosiestimulatoren, confettikanonnen e.d. mogen niet meer dan 85db(A) produceren, gemeten op
de eerste gevel.
27. De carnavalsstichting is belast met het toezicht op de naleving van bovengenoemde regels.

Prijzenschema:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cat. A
350,00
300,00
250,00
200,00
160,00
145,00
130,00
115,00
100,00
100,00

Cat. B
170,00
125,00
110,00
100,00
80,00

Cat. C
110,00
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00

Cat. D
80,00
65,00
50,00
40,00

Cat. E
50,00
45,00
40,00
35,00

De laatst genoemde prijzen per categorie zijn gegarandeerde prijzen voor lagere klasseringen.
Extra: Jeugdprijs

1e
2
e

€ 75,00
€ 50,00

3e

€ 25,00
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VERZEKERING

Bijlage B

Beste deelnemers,
Deelnemers aan de optocht(en) met een gemotoriseerde wagen of tractor zijn wettelijk verplicht zich
tegen aansprakelijkheid te verzekeren. Dit kan net als vorig jaar via Veldsink adviesgroep .
Deelnemers zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en dienen dit zelf te regelen.
Je kunt je aanmelden bij onderstaand contactpersoon. Zoals we allemaal weten kan het
bij verzekeringsmaatschappijen wel eens even duren dus wil je hiervan gebruik maken.
Neem op tijd contact met ze op!
Voor eventuele aanmeldingen hebben ze nodig:
Naam bouwgroep:
Contactpersoon bouwgroep:
Tel.nr. contactpersoon:
E-mail adres contactpersoon:
Naam bestuurder:
Geldig rijbewijs: Nee of Ja rijbewijsnummer:
Merk en of type
Kenteken / chassisnummer
APK gekeurd: Ja of Nee.
Aantal en aan welke optochten wordt deelgenomen:

Voor vragen en aanmeldingen.
Veldsink adviesgroep
Postbus 700
4330 AS Middelburg
0118 - 61 63 55
0118 - 63 87 89
-

Alle gemotoriseerde wagens en tractoren zijn verplicht tijdens de controle van de wagen
een geldig verzekeringsbewijs te overleggen aan de controleurs van de carnavalsstichting.
Deelnemers kunnen een kopie van hun verzekeringsbewijs mailen naar
secretariaat@paerehat.nl voor een tegemoetkoming van maximaal 75 euro in de
verzekeringskosten.
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Bijlage C
INDELING DER CATEGORIEN

Categorie A :

Wagens op 4 of meer wielen:

Lengte wagen ≥ 4,5 meter
Breedte wagen ≥ 2,0 meter

Categorie B :

Wagens op 4 of meer wielen:

Lengte wagen < 4,5 meter
Breedte wagen < 2,0 meter

Categorie C :

Groepen van 8 of meer personen, met of zonder wagens kleiner dan 3,0 meter

Categorie D :

Groepen van 4 t/m 7 personen, met of zonder wagens kleiner dan 3,0 meter

Categorie E :

Individuelen, duo’s en trio’s, met of zonder wagens kleiner dan 3,0 meter

AFMETING WAGEN
Onder de afmeting van de wagen wordt verstaan: de lengte van de wagen minus de trek
inrichting, dit ter beoordeling van de controleur.
PUNTEN VAN KEURING

A:
Het idee, originaliteit
Wordt er ingespeeld op het motto, een actuele of plaatselijke gebeurtenis en in welke vorm wordt
dat gepresenteerd.
B:
Carnavaleske en straattheatergehalte. ( deze punten worden verdubbeld )
Wordt het uit te beelden onderwerp op ludieke wijze en een publieksvermakelijke manier gebracht.
Wordt het publiek erbij betrokken.
C:
Afwerking van de wagen, kleding en eventueel grime.
Past kleding en uiterlijke verzorging van de deelnemers bij het onderwerp en in hoeverre is dit tot in
de finesses uitgewerkt. De uitstraling en kwaliteit, technisch en vormgeving, van de wagens, kleine
wagens, bouwsels en zelfgemaakte rekwisieten.
D:
Algemene indruk
Spel, show, publieksvriendelijk, vermakelijkheid en kwaliteit van het uitgebeelde onderwerp
als geheel.
De te verdelen cijfers gaan van 0 t/m 9.
Het keurmeestergilde bestaat uit minimaal 7 personen, deze mensen zijn afkomstig uit:
Lewedorp, Kwadendamme, ’s-Heerenhoek en daarbuiten.
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Bijlage D

Checklist veiligheid optocht
(punten bij opmerkingen zijn regels uit het Reglement carnavalsoptochten en/of
gemeente Borsele 2012)
Plaats optocht
Naam vereniging
Contactpersoon
Telefoonnummer
Contactpersoon bij calamiteiten
Telefoonnummer
1.

1
2
3
4
5
6
7
2.

1
2
3
4
5
3.

1
2
3
4
5
6
7

Paerehat

Blusmiddelen
Zijn er draagbare blusmiddelen
aanwezig?
Zijn deze goedgekeurd? (2-jaarlijks)
Zijn deze verzegeld?
Zijn blusmiddelen goed bereikbaar?
Zijn blusmiddelen duidelijk zichtbaar?
Zijn ze goed bevestigd?
(beugel, etc.)
Instructie gegeven gebruik
blusmiddelen?
Vluchtwegen
Zijn de vluchtwegen vrij van
draaiende delen?
Zijn de vluchtwegen vrij van
elektrische snoeren of draden?
Is de vluchtweg veilig?
(hoogte/afstappen/railing)
Is de carnavalswagen binnen
enkele seconden te verlaten?
Is er instructie gegeven over de
vluchtwegen?
Diversen/apparatuur
Zijn de uitlaten en hittebronnen
afdoende geïsoleerd?
Zijn de aanwezige brandstoffen
deugdelijk verpakt en vastgezet?
(max. 5 liter)
Is de opslag brandbare materialen op
afstand van de hittebronnen?
Is er geïnstrueerd wat te doen bij
brand?
Zijn gasflessen/open vuur op wagen?
Is er geïnstrueerd wat te doen bij
ongevallen?
Is afgesproken wie onmiddellijk, de
motoren en bewegende delen uitzet?

Ja

Nee

N.v.t.

Verbeterpunten/opmerkingen:
Voorschrift nr. 15
Voorschrift nr. 15
Voorschrift nr. 15
Voorschrift nr. 15
Voorschrift nr. 15
Voorschrift nr. 15
Voorschrift nr. 15

Ja

Nee

N.v.t.

Verbeterpunten/opmerkingen:
Voorschrift nr. 22
Voorschrift nr. 22
Voorschrift nr. 22
Voorschrift nr. 22
Voorschrift nr. 22 & 23

Ja

Nee

N.v.t.

Verbeterpunten/opmerkingen:
Voorschrift nr. 11
Voorschrift nr. 19

Voorschrift nr. 19 &8
Voorschrift nr. 22
Voorschrift nr. 8
Voorschrift nr. 22
Voorschrift nr. 22
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Toelichting checklist veiligheid optocht
1. Blusmiddelen:
1. Op of bij iedere carnavalswagen van 8m2 vloeroppervlak of meer dient een goedgekeurd
en gebruiksklaar brandblusapparaat met een inhoud van 6 kg of 6 liter aanwezig te zijn.
2. Alle blusmiddelen dienen elke 2 jaar te worden goedgekeurd door een
Nederlands gecertificeerde instantie. (Te herkennen aan het NL-keurmerk.)
3. Het blusmiddel dient te zijn verzegeld en ongebruikt.
4. Blusmiddelen dienen eenvoudig bereikbaar te zijn bij calamiteit.
5. De blusmiddelen moeten zichtbaar zijn.
6. De blusmiddelen moeten goed bevestigd zijn.
7. Minimaal 1 persoon op of bij de wagen dient op de hoogte te zijn van de werking van
een blusapparaat.
2. Vluchtwegen:
1. Vluchtwegen moeten vrij blijven van apparaten en versperringen.
2. Vluchtwegen dienen vrij te zijn van elektrische bedrading en snoeren.
3. De vluchtweg dient dusdanig te zijn dat de wagen bij calamiteit, op een redelijke wijze,
kan worden verlaten (hoogte van uitgangen/railing/ladders e.d.).
4. Iedere persoon aanwezig op de wagen dient binnen enkele seconden de carnavalswagen te
kunnen verlaten.
5. Iedere persoon aanwezig op de wagen dient op de hoogte te zijn van de vluchtmogelijkheden
op de wagen. Het is niet toegestaan om personen op plaatsen in de wagen te hebben vanwaar
zij de wagen niet zelfstandig, snel en veilig kunnen verlaten.
3. Diversen/apparatuur:
1. Uitlaatgassen van motoren, aggregaten e.d. moeten rechtstreeks naar de buitenlucht afgevoerd
worden en de wagen moet goed geventileerd zijn zodat niemand in en op de wagen bedwelmd
en/of onwel kan worden door de uitlaatgassen. Uitlaten en andere hittebronnen dienen
afdoende geïsoleerd te zijn.
2. Het is toegestaan maximaal 5 liter extra brandstof tijdens de optocht mee te voeren. Deze
brandstof mag uitsluitend in een stalen jerrycan worden meegevoerd. Tevens dient de
stalen jerrycan op een stevige en veilige plaats op de wagen te worden vastgezet.
3. Brandstof, die meegevoerd wordt, dient afgeschermd te zijn van alle mogelijke ontstekings- en
hittebronnen.
4. Is er instructie gegeven wat te doen bij brand?
5. Het mee voeren van gasflessen en open vuur is ten strengste verboden.
6. Is er instructie gegeven wat te doen bij ongevallen?
7. Wie schakelt compressoren/ bewegende delen/overige apparatuur uit?

De carnavalsstichting, de brandweer, de gemeente en de politie 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.

