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Reglement van de optocht van Theebuikenland
1. Reglement
[1] Vaststelling;
Dit reglement is vastgesteld door Filoz Events Loon op Zand. De uitvoer van de optocht vindt plaats
door leden van de optochtcommissie (FOC) van Filoz Events vanaf nu afgekort met Filoz. De voorzitter
van de optochtcommissie is ten alle tijden een bestuurslid van filoz events.
[2] Werking;
Dit reglement is van toepassing op de optocht, de carnavalsmaandag en de voorbereidingstijd
hiervoor. Dit reglement heeft ook betrekking op de pleinparty, de voorbereiding en ontbinding van
het de optocht.
[3] Inschrijven
Het inschrijven voor de carnavalsoptocht dient te gebeuren via de website van Filoz Events. Op de site
staan de actuele tarieven m.b.t. het inschrijfgeld. Betaling kan gebeuren via Ideal of creditcard.
Contante betalingen kunnen vanaf 11:30 uur voldaan worden in “De Wetering”. Een medewerker van
Filoz Events zal herkenbaar aanwezig zijn.
[4] Borg
Jeugd-, muziek- en praalwagens betalen een borg van € 100,00. Dit doen we om deelnemers zich te
laten houden aan het reglement. Wanneer een deelnemer zich niet aan het reglement van de optocht
houdt zal zij een uitdrukkelijke waarschuwing ontvangen van een optochtfunctionaris, jurylid op het
bevoegde gezag. Bij drie overtredingen wordt de borg niet terug betaald. Overtreding waarvoor de
borg geldt zijn:
a. Alcohol, frisdrank en andere artikelen in glaswerk verpakt
b. Wildplassen;
c. Overschrijden van de geluidsnorm van 70 dB;
d. Het niet uitschakelen van het geluid tijdens het opstellen;
e. Het niet opvolgen van aanwijzingen van optochtfunctionarissen;
2. Functionarissen
[1]

Tijdens, voor en na de optocht zijn de volgende functionarissen betrokken bij de optocht:
- Optochtfunctionarissen (herkenbaar gekleed)
- Jury (bestaande uit maximaal 6 leden, niet herkenbaar)
- Verkeersregelaars (herkenbaar aan hun oranje, opvallende vest van de gemeente
Loon op Zand)
- Bevoegd gezag
- EHBO (herkenbaar aan kleding)

[2]

Aanwijzingen die door functionarissen worden gegeven dienen ten alle tijden te worden
opgevolgd. Het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot diskwalificatie of verwijdering
uit de optocht.

[3]

Belangrijke beslissingen worden altijd in overleg genomen met de voorzitter van de FOC al dan
niet in samenspraak met het bevoegd gezag. De jury van de optocht wordt altijd op de hoogte
gesteld van beslissingen die de uitslag kunnen beïnvloeden.

3. Jurering
[1] Samenstelling;
Deelnemers worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Deze jury wordt samengesteld
door Filoz. De jury bestaat uit maximaal 6 personen en staat onder leiding van een voorzitter.
De voorzitter van de jury is belast met het administratieve proces rondom de optocht. Alleen in
geval van een ex aequo is de beslissing van de juryvoorzitter doorslaggevend.
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[2] Motto;
Jaarlijks wordt door Filoz een motto bekend gemaakt. De uitvoering van het motto wordt door de
jury beoordeeld.
[1] Enkel wanneer een groep gebruik maakt van het motto van Theebuikenland kan de jury het
volledige aantal punten toekennen.
[2] Wanneer een groep een ‘eigen’ motto hanteert en dit volgens de door Filoz gestelde criteria
uitvoert dan kan deze groep maximaal 7 punten scoren.
[3] Wanneer een groep geen motto hanteert dan dient de jury geen punten toe te kennen. [4] In
gevallen van twijfel beslist de voorzitter van de jury in overleg met de voorzitter van de FOC
[3] Wisselwerking;
De optocht dient een wisselwerking te zijn tussen de deelnemers en het publiek.
[4] Uitwerking en afwerking;
Mede vanwege de wisselwerking, dient de uitwerking beweeglijk, levendig, muzikaal en
carnavalesk te zijn. Het meerijden van ‘zomaar ’ een aanhanger, caravan of platte kar, wordt niet
toegestaan en zeker niet door de jury beoordeeld.
[5] Categorieën;
Deelnemers kunnen zich inschrijven in de volgende categorieën:
→ Jeugd/Kinderen
→ Jeugd/wagens
→ Loopgroepen
→ Muziek (Blaaskapellen)
→ Praalwagens
→ Muziekwagens

De voorzitter van de jury mag in samenspraak met de voorzitter van de FOC de categorie -waarmee
een deelnemer zich ingeschreven heeft- veranderen. Dit mag alleen wanneer de categorie bij
inschrijving anders lijkt te zijn dan de daadwerkelijke uitbeelding.
[6] Beoordeling;
De deelnemers worden beoordeeld op:
→ Carnavalesk
→ Presentatie aan het publiek
→ Technische uitvoering
→ Motto
→ Originaliteit
De deelnemers worden beoordeeld met een cijfer van 1 t/m 10
[7] Uitslagen;
Over de uitslagen van de jury kan niet worden gereclameerd. Op de website www.filoz-events.nl
zijn binnen drie dagen na de optocht de uitslagen te lezen
[8]

Uitreiking;
De uitreiking van de optocht vindt om 17.30 uur in de grote zaal van sport- en cultuurcentrum
“De Wetering” plaats.

[9]

Aanwezigheid
Van iedere groep dient (herkenbaar) een delegatie aanwezig te zijn in sport- en
cultuurcentrum “De Wetering”. Prijzen dienen bij ‘aankondiging’ te worden opgehaald. Prijzen
die niet worden afgehaald komen te vervallen.

[10] Uitsluiting en/of diskwalificatie;
In het geval dat niet aan dit reglement wordt voldaan, kan dit uitsluiting uit de optocht of
diskwalificatie betekenen. Bij uitsluiting moet de deelnemer op aanwijzing van een
optochtfunctionaris en/of bevoegd gezag het parcours verlaten. Bij diskwalificatie dingt de
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deelnemer niet mee naar prijzen. Uitsluiting en diskwalificatie vindt altijd plaats na overleg tussen de
jury, de FOC, de coördinator verkeersregeling en/of het bevoegd gezag.
[11] Wagens voor promotionele doeleinden en politieke wagens;
Wagens die meerijden voor commerciële doeleinden of wagens bedoeld voor politieke doeleinde en
werving kunnen geen aanspraak maken op prijzen.
Dergelijke wagens dienen bij inschrijving een onkostenvergoeding te voldoen van € 100,00.
[12] Openbare orde;
De optocht vindt plaats op openbaar terrein. Alle wetten, regels en verordeningen dienen ten alle
tijden te worden opgevolgd. Mocht een jurylid, optochtfunctionaris, bevoegd gezag of andere
bevoegde functionaris –na waarschuwing -een overtreding vaststellen, dan volgt onherroepelijk
diskwalificatie

4. Optocht
[1]

Tijdens de carnavalsoptocht zullen de bestuursleden van Filoz, alsmede
optochtfunctionarissen en jury, herkenbaar zijn aan hun kleding.

[2]

Filoz zal toezien op de naleving van dit reglement en zorgdragen voor een goed verloop van
de carnavalsoptocht.

[3]

Eventuele onregelmatigheden tijdens de carnavalsoptocht dienen onmiddellijk bij d e
F O C o f h e t b e s t u u r v a n F i l o z gemeld te worden.

[4]

Alle deelnemers dienen de aanwijzingen van de FOC en andere functionarissen ten allen tijde
stipt op te volgen en al de door hen gewenste medewerking te verlenen.

[5]

In verband met de veiligheid van deelnemers en toeschouwers dienen al de deelnemers met
wagens zelf zorg te dragen voor voldoende toezicht op een veilige en onbelemmerde doorgang
van de wagen.

[6]

Iedere deelnemer dient zijn volgnummer duidelijk op de uitbeelding te bevestigen of voor
deze uit te dragen.

[7]

Iedere deelnemer dient zich tijdens de optocht aan zijn of haar, overeenkomstig het
volgnummer, ingedeelde plaats in de optocht te houden, behoudens afwijkende aanwijzingen
van de FOC. Het onnodig ophouden van de optocht kan tot onmiddellijke verwijdering uit de
optocht leiden. Dit ter beoordeling van de FOC.

[8]

De gehele optocht dient door alle deelnemers geheel te worden gevolgd behoudens
afwijkende aanwijzingen van de OC of het bevoegd gezag.

[9]

Deelnemers die onder invloed van drank of drugs verkeren zullen uit de optocht worden
verwijderd. Optochtfunctionarissen, Verkeersregelaars zijn verplicht dit te melden bij het
bevoegde gezag.

[10] Chauffeurs van wagens dienen te voldoen aan de vereisten die de Wegenverkeerswet aan hen
stelt voor het besturen van een motorvoertuig. Er wordt in dat verband met name gewezen
op het hebben van een geldig rijbewijs en het niet onder invloed van alcohol of drugs verkeren.
[11] Het geluid, dat wordt geproduceerd tijdens de optocht, mag de 70 dB decibel niet
overschrijden. Het geluid mag alleen tijdens de optocht gevoerd worden.
[12] Op de opstelplaats van de optocht dient het geluid van de wagen te zijn
uitgeschakeld. Het nuttigen van alcohol mag alleen op de eigen wagen gebeuren.
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[13] Het is verboden om glaswerk (flessen en glazen) in de optocht meet te voeren. Voor
de opstelplaats zullen optochtfunctionarissen controleren de wagens hierop
controleren. Wagens met glaswerk mogen niet deelnemen aan de optocht. Zij

dienen onmiddellijk het parcours te verlaten. Verder zijn ze hun borg kwijt.

[14] Tijdens het opstellen mag de buurt géén last hebben van geluid, zwerfvuil, bierflessen en
wildplassen.
[15] Vooraf en tijdens de optocht zullen functionarissen van Filoz geluidsmetingen uitvoeren. In
overleg met de functionaris zal het geluid op een aanvaardbaar niveau worden ingeregeld.
Deelnemers dienen zich ten alle tijden aan afspraken ten aanzien van hinder en geluid te
houden.
[16] Deelnemers dienen op plaatsen waar veel mensen staan, alsmede bij bejaardenhuizen,
zorginstellingen en kerken etc. hun geluidsniveau naar behoren aan te passen. We vertrouwen
daarbij op het begrip en inlevingsvermogen van de deelnemer.
[17] Na drie waarschuwingen, waarbij aantoonbaar, het afgesproken geluidsniveau wordt
overtreden, volgt onmiddellijke verwijdering uit de optocht. De betreffende optochtfunctionaris
dient hiervoor proces-verbaal op te maken en de voorzitter van de jury, de optochtcommissie
en de coördinator VKR, alsmede de bevoegde autoriteiten te informeren.
[18] De optocht- en de aanrijroute zullen tijdig aan de deelnemers bekend gemaakt worden.
[19] Filoz Events is, indien de omstandigheden daartoe noodzaken, gerechtigd de optochtroute,
zonder voorafgaande mededeling te wijzigen of te doen stoppen.
[20] B i j de ontbinding dient alle geluid te worden uitgeschakeld.
[21] Voertuigen kunnen van 15.00 uur tot 18.00 geparkeerd worden op de daarvoor bestemde
plaats. Muziek, drankfaciliteiten dienen afgesloten te worden. F i l o z , é é n v a n h a a r
p a r t n e r s e n / o f v r i j w i l l i g e r s zullen aanwijzingen geven waar de wagens
geparkeerd mogen worden. Verenigingen dienen deze plaats schoon op te leveren.
[22] Het is niet toegestaan om op andere plaatsen te parkeren. Deelnemers dienen onmiddellijk de
optocht te verlaten.
[23] Deelnemers die meedoen aan de pleinparty worden vooraf door de organisatie uitgenodigd.
Zij ontvangen vooraf instructies over de gang van zaken bij o.a. het opstellen, feestvolgorde
en ontruimen.
5. Geluid- en buurtoverlast
[1]

De optocht vindt plaats op openbaar terrein. Alle regels en wetten die gelden ten aanzien
van de openbare orde, buurt- en geluidsoverlast zijn ook op de deelnemers van toepassing.

[2]

Wildplassen, geluidsoverlast en het ‘dumpen’ van afval zijn niet toegestaan

[3]

Boxen, monitoren en andere geluidsdragers mogen niet op het publiek gericht worden.
Ze dienen naar binnen geplaatst te worden.

[4]

Het geluidsniveau tijdens de optocht mag niet meer dan 70 dB bedragen.

[5]

Filoz zal een functionaris belasten met geluidmetingen. Deze functionaris zal op minimaal 3
punten langs de route geluidsmetingen uitvoeren.

[6]

Metingen vinden plaats tussen heb publiek en langs de gevels. De optochtfunctionaris zal
gebruik maken van een geluidsmeter. Tevens zal hij/zij het publiek nauwlettend in de gaten
houden. Aan de hand van deze gegevens bepaald de commissaris het ‘acceptabele’
geluidsniveau.

[7]

De optochtfunctionaris belast met het geluid is duidelijk herkenbaar voor de deelnemers.
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Hij zal waar nodig aanwijzingen geven om het (acceptabele) geluidsniveau bij te stellen.
Deze aanwijzingen dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.
[8]

Deelnemers dienen gedurende de hele optocht met hun geluid binnen het acceptabele
geluidsniveau te blijven.

[9]

Wanneer een deelnemer niet aan het acceptabele geluidsniveau voldoet wordt er een procesverbaal opgemaakt. Na drie waarschuwingen volgt onherroepelijk diskwalificatie. De
optochtfunctionaris stelt de deelnemer duidelijk op de hoogte wanneer deze een waarschuwing
krijgt.

[10] Zowel het bevoegde gezag, Verkeersregelaars en juryleden kunnen deelnemers manen het
geluidsniveau te verminderen. Bij het niet opvolgen van deze aanwijzingen wordt dit
onherroepelijk gemeld aan de voorzitter van de FOC en/of de persoon die verantwoordelijk is
voor de geluidsmeting.
[11] Het negeren en/of bagatelliseren van een verzoek om geluid te minderen leidt
onmiddellijk tot een diskwalificatie. Wanneer het FOC een club meer dan drie keer
heeft moeten waarschuwen volgt onherroepelijk een verwijdering uit de optocht.
[12] Bij de derde waarschuwing wordt de deelnemer uit de optocht verwijderd bij één van de
volgende ‘escapepunten’:
 Hoek Weteringplein en Kloosterstraat
 Kasteellaan
 Hoek Venloonstraat en Van Salm Salmstraat
[13] Bij verwijdering uit de optocht wordt te allen tijde het bevoegde gezag ingeschakeld.
6. Praalwagens
[1]

Een praalwagen is een versierde wagen in een optocht en hebben meestal een duidelijk
onderwerp dat aansluit bij het thema van de optocht of de identiteit van de bouwers uitdrukt.

[2]

Praalwagens dienen carnavalesk en origineel te zijn.

[3]

Wagens dienen meerdere decoratieve elementen te bevatten

[4]

De voertuigen, al of niet gemotoriseerd, en de aanhangwagens die gebruikt worden als
praalwagen dienen in orde te zijn voor wat betreft de technische eisen die door de wet gesteld
worden.

[5]

Het aanbrengen van elektrische snoeren of bekabeling op praalwagens dient te gebeuren
volgens de technische voorschriften die hiervoor gelden en mogen geen hinder of gevaar
vormen voor de personen op de wagen.

[6]

Voertuigen met een breedte van meer dan 2,5 meter of hoger dan 4 meter of langer dan 18
meter dienen te worden begeleid door minstens één of meer meerderjarige begeleiders die
herkenbaar moeten zijn door een opvallend gekleurd jasje. Deze begeleiders mogen voor en
tijdens de optocht geen alcohol nuttigen.

[7]

De maximum breedte van de wagens is 2,80 meter. De lengte en hoogte moeten zodanig
zijn, dat men door de straten van Loon op Zand kan manoeuvreren. Voor de hoogte moet
men rekening houden met overhangende takken (probeer bijvoorbeeld in piramide vorm te
bouwen waardoor het hoogste punt in het midden van de wagen komt)

[8]

Alcoholgebruik (voor en tijdens de optocht) door de chauffeurs is uiteraard verboden en door
de politie zal hierop worden gecontroleerd.
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[9]

T.a.v. de veiligheid moeten de wielen zoveel mogelijk afgeschermd worden en moet men er
voor zorgen, dat begeleiding langs de praalwagens aanwezig is.

[10] In verband met de veiligheid zijn vrachtwagens, shovels en grote tractoren (meer dan 100 pk)
niet toegestaan.
[11] Het dragen van uniformen van overheidsfunctionarissen is verboden en zal leiden tot
uitsluiting van deelname.
[12] De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende
voertuigen. Dit betekent o.a. dat voor de motorrijtuigen een W.A. verzekering moet zijn
afgesloten en dat de bestuurder(sters) van een vracht- of personenauto in het bezit moet zijn
van een geldig rijbewijs van de betreffende categorie.
[13] Door de politie kunnen de voertuigen gecontroleerd worden op de technische eisen, waaraan
voldaan moet worden om aan het verkeer deel te nemen.
[14] Filoz Events kan voorafgaand aan de optocht wagen bezoeken en/of controleren en
deelnemers wijzen op mogelijke aanpassingen.
[15] Filoz Events zal (proberen) in de weken voor de optocht alle deelnemers met praalwagens
bezoeken.
[16] Op verzoek van gemeente en politie moet het geluid op de wagens beperkt worden en het
geluidsvermogen mag niet meer dan 70 dB bedragen. Houdt rekening mee dat u door redelijk
smalle straten gaat waar veel publiek staat en plaats de luidsprekers van uw geluidsinstallatie
bij voorkeur in de rijrichting.
[17] Bij wagens waarop personen worden vervoerd dient een deugdelijke reling ter beveiliging te
zijn aangebracht.
[18] Alle deelnemers met praalwagens dienen een vertegenwoordiger te sturen naar de
informatiebijeenkomst
welke
te
sturen
welke
Filoz
kan
uitschrijven.
[19] Deelnemers dienen vooraf zelf een bezoek te hebben gebracht aan de opstel, rij en
ontbindingsroute om in te schatten of hun wagen/bouwwerk de route (qua hoogte en breedte)
soepel kan doorlopen.

7. Jeugdwagens
[1] Onder een jeugdwagen wordt een (aanhang)wagen, oplegger of trailer verstaan die door een
gemotoriseerd voertuig wordt voortgetrokken.
[2]

Filoz Events verstaat onder jeugd, jongens en meisjes tot 16 jaar.

[3]

90% van de deelnemers op de wagen dient 16 jaar of jonger te zijn.

[4]

Er dienen minimaal twee meerderjarigen herkenbaar aanwezig te zijn op, of in de buurt van
de wagen.

[5]

Op de wagen mag géén alcohol gedronken of geschonken worden.
(Om misverstanden te voorkomen wordt vriendelijk verzocht om ook geen Radler, Malt of
Cider te schenken).
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8 . Aansprakelijkheid en verzekering
[1]

Filoz Events is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor door de deelnemers geleden
schade en/of voor door de deelnemers aan derden of openbare eigendommen toegebrachte
schade. Eventuele schade zal direct verhaald worden op deelnemer.

[2]

Iedere persoon, die aan de Carnavalsoptocht deelneemt, dient verzekerd te zijn tegen de
risico’s van wettelijke aansprakelijkheid. Is de deelnemer een vereniging, stichting of een
(andere) rechtspersoon, dan dient deze vereniging, stichting, etc., naast de
aansprakelijkheidsverzekering van de personen die aan de Carnavalsoptocht deelnemen, zelf
ook te beschikken over een geldige aansprakelijkheidsverzekering. Eenieder die aan de
optocht deelneemt dient, op het eerste verzoek de OC, de jury of het bevoegde gezag, een
kopie van de geldige verzekeringspolis te overhandigen.

[3]

Verkeersregelaars, optochtfunctionarissen en andere vrijwilligers zijn verzekerd middels een
vrijwilligersverzekering bij de gemeente Loon op Zand.

[4]

Filoz Events heeft een aanvullende verzekering ten behoeve van evenementen die te maken
hebben met het openbare carnaval in het kerkdorp Loon op Zand

9. Doorloop

optocht
[1]

Startnummers moeten worden afgehaald tijdens de afhaolavond vrijdag voorafgaand aan de optocht. Iedere
groep wordt vriendelijk verzocht met een delegatie aanwezig te zijn in de locatie die Filoz Events vooraf bekend
maakt.

[2]

Vanaf 12.30 uur kunnen deelnemers het parcours betreden. Het eerder opstellen is niet
toegestaan.

[3]

Deelnemers kunnen alleen via de het kruispunt Kloosterstraat/Ecliptica ter hoogte van het
monument het parcours betreden. Volg daarbij uitdrukkelijk de aanwijzingen van
Verkeersregelaars en optochtfunctionarissen.

[4]

De opstelroute is als volgt
Deelnemers betreden via de hoek Kloosterstraat en Ecliptica het parcours.
Vervolgens gaan ze door naar de opstelroute: URSA MA JOR, DELPHINUS,
ECLIPTICA. De globale indeling is als volgt:

Deelnemers pleinparty: Ecliptica, vanaf de Ursa Major tot Orion
Loopgroepen en jeugd: Ursa Major Cygnus
Loonse groepen en jeugdwagens: Cygnus, Ursa Major (hoek Delphinus)
Muziek wagens: Delphinus
Praalwagen: Ecliptica tot Delphinus
[5]

Grotere wagens dienen te worden opgesteld in de Ecliptica. Dit dient in overleg te
gebeuren met de herkenbare optochtfunctionarissen.

[6]

Het opstellen vindt plaats in een woonwijk. Filoz Events verzoekt alle deelnemers hier
rekening mee te houden en overlast te voorkomen. Overleg met de bewoners wordt op
prijs gesteld. Wildplassen en zwerfafval niet.

[7]

Deelnemers die overlast veroorzaken worden onmiddellijk gediskwalificeerd.

[8]

Wagens mogen de Ecliptica niet via het Weteringplein betreden. Loopgroepen kunnen via de
Ecliptica direct doorlopen naar de Ursa Major.
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[9]

Opstellen mag alleen in het door Filoz Events toegewezen vak.

[10] Parkeer de wagen zoveel mogelijk aan de rechterkant zodat andere wagens kunnen
passeren. Het parcours is erg smal dus houdt rekening met inhalen e.d.
[11] Tijdens het opstellen gelden de
volgende regels:
[a] Geluid is uitgeschakeld
[b] Gebruik van drank bij voorkeur alleen op de wagens
[c] Wildplassen is verboden Tijdens het opstellen zullen optochtfunctionarissen het geluid
samen met u inregelen op 70 dB.
[12] Op verschillende plaatsen zijn er openbare toiletvoorzieningen. Volg daarvoor de
aanwijzingen van Filoz en de gemeente Loon op Zand.
[13] Alle deelnemers dienen tijdig aanwezig te zijn.
[14] Het opstellen vindt plaats tussen 12.30 uur en 13.45 uur
[15] Deelnemers die te laat zijn, mogen niet meer deelnemen aan de optocht.
[16] Er wordt vooraf een aanrijroute naar de opstelplaats aangegeven, alwaar de
deelnemende uitbeeldingen kunnen worden gecontroleerd op deugdelijkheid.
[17] De optocht begint om 13.45 uur bij de Ursa Major te trekken. De officiële start vindt om 14.00
uur plaats op het Weteringplein.
10. Prijzen en bekendmaking
[1]

De prijsuitreiking vindt om 17.30 uur plaats in de grote zaal van sport- en cultuurcentrum “De
Wetering”.

[2]

Het tijdstip van de prijsuitreiking is afhankelijk van het verloop van de optocht, de ontbinding,
het juryberaad, de festiviteiten tijdens de pleinparty.

[3]

De uitslag wordt tenminste binnen drie dagen na de optocht gepubliceerd op www.filozevents.nl

[4]

De uitslag komt tot stand door een onafhankelijke jury. Filoz is niet verantwoordelijk voor de
uitslag, beslissingen door de jury.

[5]

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd met Filoz;

[6]

Filoz Events stelt vier wisselbekers beschikbaar;
-1- De Harrie van de Ven Bokaal voor de beste Loonse deelnemer.
-2- De Theebuikenbokaal voor de beste deelnemer
-3- De jeugdbeker voor de beste jeugdige deelnemer
-4- De Albert Beerensbokaal

[7]

De wisselbekers blijven eigendom van Filoz

[8]

Bij de uitreiking mogen slechts twee deelnemers op het podium komen om de prijzen in
ontvangst te nemen.
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[9]

In de volgende categorieën zijn prijzen te verdelen:






Praalwagens
Muziek Wagens
Muziekgroepen
Loopgroepen
Jeugd

[10] De deelnemers die eindigen in de hoogste klasseringen ontvangen een beker.
[11] In overleg met sponsoren kan carnavalscomité Theebuikenland besluiten om extra prijzen in
natura beschikbaar te stellen.
[12] Deelnemers worden vriendelijk doch dringend verzocht bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn.
Bij aankondiging dient men de prijs af te halen. Prijzen niet afgehaald binnen 30 minuten na
aanvang van de optocht komen te vervallen.
11. Sancties
[1]

Bij het niet opvolgen van dit reglement of delen ervan, zij de volgende sancties mogelijk:
a. Uitsluiting van verdere deelname
b. Uitsluiting van mededinging naar prijzen en puntenaftrek

[2]

De FOC zal hierover een beslissing nemen, al dan niet in overleg met de voorzitter van de
jury, coördinator verkeersregelaars en/of het bevoegde gezag.

[3]

Indien niet het gehele traject wordt gereden wordt de deelnemer uitgesloten van mededinging
naar prijzen.

[4]

Indien de veiligheid van deelnemers en publiek in gevaar wordt gebracht wordt de deelnemer
gediskwalificeerd.

[5]

Uitsluiting en diskwalificatie vindt alleen plaats na overleg tussen de voorzitter van de FOC,
coördinator Verkeersregelaars en de voorzitter van de jury.

[6]

Eventueel gemaakte kosten worden onherroepelijk op de deelnemer(s) verhaalt.

12. Slotbepalingen
Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist d e v o o r z i t t e r v a n d e F O C samen met
de voorzitter van de jury en coördinator verkeersregelaars´. Eventueel na advies te hebben
ingewonnen. Voor zover een eventuele afwijkende beslissing (onverwijld) moet worden genomen, dient
de beslissing genomen te worden door het bestuur van Filoz Events. Voor zover de toepassing van
bepalingen van dit reglement tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden, is de voorzitter van
de Filoz Optochtcommissie, bevoegd uitzonderingen daarop te maken en passende maatregelen te
nemen.
Ten alle tijden dient hiervoor (achteraf ) afstemming plaats te vinden met het bestuur van F i l o z
E v e n t s . Alle voorwaarden en aanwijzingen die worden gesteld in de vergunning van de gemeentelijke
overheid zijn onverkort van kracht. Zij gaan zelfs boven bepalingen van dit reglement.

Dit reglement is opgesteld op 06-01-2018 en is vanaf dat moment van toepassing.
M. van der Velden (Voorzitter Filoz Optochtcommissie, administratie)
M. van den Hooven (Voorzitter Filoz Events)
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