Geachte groepsverantwoordelijke(n),
we zijn allemaal carnavalisten en willen er allemaal een feest van maken. Om dit te
kunnen blijven garanderen, hopen we dat we samen met jullie er een prachtige stoet
van kunnen maken. Op die manier is het een fijne beleving voor zowel de deelnemers,
de toeschouwers als de organisator. Graag willen we dan ook kort jullie aandacht
vestigen op de volgende punten.
Het organiseren van een stoet vergt heel wat werk en door de huidige wetgevingen
wordt het er jaar na jaar niet gemakkelijker op. Daarom is het ook van groot belang
dat iedereen zijn steentje bijdraagt tot het welslagen van zo’n activiteit, zodat de gedane
moeite en investeringen achteraf zeker en vast de moeite waard blijken te zijn.
We willen met andere woorden ervoor zorgen dat het imago van carnaval
ongeschonden blijft en liefst nog verbeterd wordt.
Dit document werd opgesteld en ondertekend door veel stoetorganisators om
afspraken te maken rond het organiseren van een carnavalsstoet. Zo bouwen we
samen aan een mooie carnaval!
Met onderstaande punten dient rekening gehouden te worden:

Stoetcomite Ukeve

Gelliker Galliaren

GROEPSVERANTWOORDELIJKE
• Per groep/wagen dient er minstens één groepsverantwoordelijke(n) aangeduid te 		
worden die het aanspreekpunt is voor de organisators en de ordediensten.
• Deze persoon of personen zullen de leden van hun groep wijzen op de specifieke 		
richtlijnen van de ordediensten en organisators.
• Er wordt voor gezorgd dat iedere deelnemer op of in de nabijheid van zijn
groep/wagen blijft zodat privégronden en -bezittingen niet beschadigd worden,
of personen niet lastig gevallen worden. De deelnemers respecteren andermans 		
bezittingen en eigendom.
MUZIEK EN GELUID
• Enkel carnaval/ambiancemuziek spelen (andere genres zijn verboden)
• Geluidsintensiteit beperken zodat het voor de deelnemers en de toeschouwers
gezellig blijft. Het kan niet zijn dat de deelnemers met oordopjes rondlopen
en de mensen langs de optocht weggeblazen worden door “het lawaai”.
•
•
•

•

DRANK
Het verkeersreglement handelend over dronkenschap achter het stuur blijft zeker 		
gelden tijdens de stoet. De bestuurder van het trekkend voertuig blijft nuchter.
Er wordt zeker geen sterke drank op en naast de wagen getolereerd.
Overmatig dronkenschap dient vermeden te worden. Dit kan door duidelijk
dronken personen tijdig uit te stoet te weren/zetten, ofwel door de
groepsverantwoordelijke ofwel door de organisators/ordediensten.
Ook en vooral de groepsverantwoordelijke(n) dienen steeds nuchter te blijven
gezien hun grote verantwoordelijkheid. Bij problemen zijn zij immers
het aanspreekpunt van de organisators/ordediensten.

•
•
•

•
•
•

WAT UITWERPEN EN DE MANIER WAAROP
Het is ten strengste verboden materialen uit te werpen die toeschouwers of deelnemers
kunnen bevuilen of kwetsen.
Snoep en speelgoedjes worden best zo ver mogelijk van de wagen gegooid
om ongevallen te voorkomen.
Deze gadgets worden uitgestrooid of aangeboden, maar zeker niet gesmeten.
Iedere deelnemer blijft persoonlijk aansprakelijk voor kwetsuren en
schade veroorzaakt door het uitwerpen van dergelijke zaken.
Kijk uit met blikjes en zwaardere voorwerpen.
Spuitbussen en ander vervuilend materiaal zijn vanzelfsprekend verboden.
Lege verpakkingen en afval horen thuis in de voorziene afvalcontainers.

MOGELIJKE SANCTIES
• Niet opvolging kan leiden tot deze sancties:
• Inhouden van (een gedeelte van) de overeengekomen vergoeding
• Onmiddellijke uitsluiting zonder vergoeding
• Onmiddellijke uitsluiting zonder vergoeding met weigering van deelname
		 aan de stoeten die deze afspraken ondertekenen.
		 (alle ondertekenende verenigingen zijn op de hoogte van wangedrag
		 van deelnemende groepen, via een WhatsApp-groep)
• Laat ons vooral hopen dat al deze maatregelen niet nodig zijn en dat we er,
allen tezamen, een geslaagde carnaval van kunnen maken!

