B.V.V. Kalk aan de Books K.E.
Algemene Richtlijnen
Voor de deelnemers aan de carnavalsoptocht in Bocholtz
1. Inschrijving
Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd
Dit houdt tevens in dat iedere deelnemer zich dient te houden aan de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) van de Gemeente Simpelveld en/of de aanwijzingen
van de politie en de optochtcommissie.
2. Verzekering
ledere deelnemer dient W.A, verzekerd te zijn.
B.V.V. Kalk aan de Books K.E. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
personen en goederen.
3. Voertuigen
De gemotoriseerde voertuigen dienen A.P.K. gekeurd te zijn.
Bromfietsen zijn niet toegestaan.
4. Uitsluiting
A. De Optochtcommissie / politie kan te allen tijde besluiten over gaan tot uitsluiting
tijdens de optocht, zonder opgaaf van reden. Het besluit is onherroepelijk en
onaantastbaar in de ruimste zin des woords.
B. Indien een groep of deelnemer uit de optocht wordt genomen, als bedoeld onder 4A,
wordt hij tevens uitgesloten voor toekomstige deelname.
C. Aanstootgevende, beledigende en onesthetische teksten en voorstellingen zijn
verboden.
D. Het is niet toegestaan om mee te voeren of te gebruiken:
open vuur, milieu verontreinigende en /of -onvriendelijke materialen en materialen die
beschadigingen (in welke vorm dan ook) aan het publiek en deelnemers tot gevolg
kunnen hebben. Constatering hiervan, door leden van de Optochtcommissie / politie,
zal verwijdering tot gevolg hebben.
De eventuele schade zal op de betreffende deelnemer(s) worden verhaald.
E. Indien de aanwijzingen van de Optochtcommissie / politie niet worden opgevolgd,
kan een groep terstond uit de optocht verwijderd worden, zoals bedoeld onder 4A.
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5. Gedrag/voorwaarden deelname
Artikel 4A zal worden toegepast op niet naleving van de voorwaarden van deelname en het
niet naleven van het optochtreglement:
A. Tijdens de optocht mag geluid ten gehore worden gebracht tot maximaal 90 dB(A);
B. Bij de ontbinding moet alle muziek in zijn geheel uit zijn;
C. Bestuurders van voertuigen dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs;
D. Ten behoeve van de veiligheid van toeschouwers (maar ook deelnemers) moet elke
(praal)wagen aan weerszijden van desbetreffende wagen worden begeleid door twee
personen te voet, duidelijk herkenbaar door het dragen van een geel/oranje
reflecterend hesje. Deze aangewezen personen mogen niet onder invloed zijn van
alcoholhoudende of verdovende middelen.
E. Alcoholische dranken mogen niet zichtbaar vervoerd worden.
F. Urineren op openbare plekken is niet gewenst.
G. Alle ter plaatse gegeven aanwijzingen door politie, boa, of andere hulpdiensten
dienen strikt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
6. Reclame
Voor commerciële reclame is een vergunning van B & W vereist en toestemming van
de Optochtcommissie.
De vergunning en toestemming dienen vóór aanvang van de optocht te zijn verkregen.
Indien een vergunning niet voorhanden kan dit leiden tot toepassing van het gestelde
in artikel 4 van dit reglement.
Dit laatste besluit is geheel ter vrijelijke beoordeling van de Optochtcommissie.
7. Sponsoring
Individuele sponsoring van wagens en/of groepen is toegestaan: de naam van de
sponsor dient hierbij op de achterzijde van de wagen of de groep te worden
aangebracht via een bord met een maximale afmeting van l bij 2 meter, niet hoger dan
ooghoogte.
8. Onkosten
De deelnemende groepen kunnen niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming
in de kosten.
9. Strooigoed
Het uitgooien en uitdelen van fruit is verboden. Bij het uitgooien en uitdelen van snoepgoed
en andere zaken, dient de nodige zorgvuldigheid in acht te worden genomen.
Beschadigingen (in welke vorm dan ook) aan het publiek en deelnemers dient uitgesloten te
worden. De eventuele schade zal op de betreffende deelnemer(s) worden verhaald. Wagens
dienen begeleid te worden door twee personen voor, langs en achter de wagen, om het
publiek op afstand te houden. Veel snoep blijft gewoon liggen, gevolg veel extra werk voor
de reinigingsdienst. De gemeente vraagt daarom om rekening te houden met wat men
uitgooit. Dozen en ander verpakkingsmateriaal mogen tijdens de optocht niet op straat
gegooid worden.
10. Confetti
Gebruik van een confettikanon is alléén geoorloofd met een vergunning van de gemeente.
Op last van de gemeente moeten wij het gebruik van een "confettiblazer" sterk ontraden.
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11. Alcoholgebruik
Met betrekking tot drankgebruik en drugsgebruik gelden de volgende regels:
a. Gebruik van alcohol door chauffeurs, zowel voor als tijdens de optocht, is verboden.
Overtreding heeft onmiddellijke verwijdering uit de optocht tot gevolg, zo nodig met
behulp van politie.
b. Deelnemers onder de 18 jaar mogen geen alcohol drinken, zowel voor, tijdens als na
de optocht; (Zie Drank- en Horecawetgeving).
c. Demonstratief, bovenmatig en/of opzichtig drankgebruik zowel voor, tijdens als na de
optocht is verboden. Ga verstandig om met sterke drank (gedistilleerde drank). Het
Optochtcomité, de Gemeenteambtenaren en de overige organisatie zal hierop
toezien.
d. Drank mag alleen OP de wagen genuttigd worden (niet met flessen of blikken
erachter lopen); Ook dient drank uit het zicht op de wagen te worden meegevoerd.
e. Het weggooien van verpakkingen etc. is niet toegestaan.
f. Het is verboden om glazen en of glas op de wagens mee te voeren. Gedronken dient
te worden uit blik of Pet-verpakkingen.
g. Misbruik van alcoholhoudende dranken, bezit en gebruik van drugs en
aanstootgevend gedrag is niet toegestaan.
12. Dieren
Het is niet toegestaan om op enigerwijze dieren te gebruiken tijdens de optocht.
13. Richtlijnen
Alles waarin deze richtlijnen niet voorzien is ter beoordeling van het bestuur van de
organisator.

