Stoetreglement van CV De Varkenskoppen te Zaventem ( deel 1 )
Art. 1: De vereniging of groep die deelneemt aan de carnavalsstoet van Zaventem, verklaart zich automatisch akkoord met de
inhoud van onderhavig stoetreglement, één exemplaar ondertekend overhandigen op de dag van de stoet aan de organisatie of
een getekende versie bijvoegen bij het inschrijvingsdocument.
Art. 2: De vorming van de stoet zal gebeuren tussen 12.00 uur en 13.30 uur op de aangeduide vertrekplaats. Groepen die om
13.30 uur, om één of andere reden, niet ter plaatse kunnen zijn, gelieve de organisatie te verwittigen. Bij een aanneembare
reden, zal de vereniging inpikken bij de 2 de doortocht op het kerkplein, in alle andere gevallen zal de start geweigerd worden en
wordt er ook geen vergoeding uitbetaald.
Art. 3: Het bepalen van de volgorde van de carnavalsstoet valt enkel en alleen onder de bevoegdheid van de organisator.
Iedereen krijgt van de organisator, bij de vorming, een volgnummer dat goed zichtbaar moet zijn tijdens de optocht. De groepen
moeten volledig voldoen aan de opgegeven gegevens van het inschrijvingsformulier en het ondertekend contract. Na de stoet
wordt het volgnummer terug afgegeven aan de organisatie. Bij het niet terug inleveren van het volgnumme r, zal er niet
overgegaan worden tot uitbetalen van de vergoeding.
Art. 4: De contractueel overeengekomen vergoeding zal uitgekeerd worden volgens de bepaling in het contract (op rek.). In
geval van overmacht (uitzonderlijke slechte weersomstandigheden, oproer, staking, enz.) kan de stoet uitgesteld worden tot een
latere datum of volledig afgelast worden tot het volgend seizoen. In dat geval zal de organisator trachten alle contractueel
verbonden groepen tel. of per e-mail te verwittigen. Alle contracten blijven ongewijzigd behouden tot de volgende datum.
Wanneer alles overgedragen wordt naar het volgend carnavalsseizoen, is een herziening van de vergoeding mogelijk.
Art. 5: Bestuurders van de wagens, fietsers en ruiters worden gevraagd geen alcoho lhoudende dranken te gebruiken tijdens de
stoet. De politie zal alcoholcontroles uitvoeren. Voor de andere deelnemers matig uw drankgebruik. Iedere groep geeft aan de
organisator naam en gsm nr. van de verantwoordelijke, zij zullen erop toezien dat het reglement wordt nageleefd.
Art. 6: Het is verboden vuur te maken op de wagen, ee n generator bij te vullen tijdens het rijden (moet stoppen), gooien met
scherpe of zware voorwerpen, bloem, scheerschuim, eieren enz. waarmee men de toeschouwers kan kwetsen of bevuilen .
Drukwerken of gadgets met een godsdienstige en of politieke inslag zijn verboden. Alle klachten daaromtrent vallen
automatisch ten laste van de desbetreffende groep.
Art. 7: Groepen dienen met hun voertuig in orde te zijn met wat wettelijk vereist is zoals verzekering, brandblusapparaat en
EHBO-kistje. Hierop kan controle uitgeoefend worden door de politie. Elke vereniging moet in het bezit zijn van een verzekering
"burgerlijke aansprakelijkheid" en tonen op vraag van de organisatie.
Art. 8: De geluidsinstallatie op de wagen mag de wettelijke geluidsnormen niet overschrijden. Indien dit toch het geval is, kan de
politie een boete geven wegens geluidsoverlast.
Art. 9: Zorg ervoor dat de deelnemers in de omgeving blijven en langs de carnavalswagen lopen om toe te zien dat er geen
toeschouwers onder de wagen kunnen terecht komen. Raadgevingen en aanmaningen van de politie voor, tijdens en na de stoet
moeten steeds strikt opgevolgd worden. Indien je wielverantwoordelijken voorziet, kunnen deze ook worden gevraagd om aan
een alcoholcontrole deel te nemen.
Art. 10: Gebruik het parcours niet als openbaar toilet, doe het niet in brievenbussen, tuinen, tegen deuren of gevels daar st aan
GAS- boetes op, langs het parcours zijn enkele cafés. Hou het rein, zo blijven de inwoners van Zaventem heel tevreden en
kunnen we volgend jaar starten met een proper gevoel aan onze carnavalsstoet.
Art. 11: De organisatoren kunnen in GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen tijdens de
stoet.

Stoetreglement van de Cv De varkenskoppen te Zaventem ( deel 2 )
Art. 12: Bij het niet meer kunnen rijden van het voertuig moet het voertuig zo snel mogelijk van het parcours worden verwijde rd,
zodat er geen onnodige vertragingen kunnen oplopen. Indien er een takeldienst moet ko men, vallen de kosten op de
carnavalsgroep zelf, niet op de organisatie.
Art. 13: Er zullen op verschillende punten afvalpunten voorzien worden. Het is enkel toegelaten om op die punten afval te
deponeren. De afvalpunten zullen duidelijk aangeduid staan op het parcours dat we jullie meesturen en zullen ook duidelijk
zichtbaar zijn tijdens de stoet. Onze gemeentediensten ruimen deze punten op na doorgang van de stoet. Indien we toch
merken dat er vuil buiten deze punten worden gegooid kan de politie een PV opmaken voor sluikstorten.
Art. 14: Wij hanteren een maximale uitbetaling van 400 euro per deelnemende groep. In onderling overleg kan er bijdrage
bekomen worden in de vorm van een forfaitaire kilometervergoeding aan 0.40 cent per kilometer. Deze bepalingen zijn niet van
toepassing op Zaventemse groepen/verenigingen. Deze Zaventemse groepen/verenigingen krijgen een forfait vergoeding van
185€.
Wij wensen iedereen een aangename stoet toe, met veel leute en plezier, en danken jullie van harte voor het lezen, tekenen en
naleven van dit stoetreglement.

CV de varkenskoppen

voor de contractant
ondertekenen en met handgeschreven
“ gelezen en goedgekeurd”

