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VOORAF 

 
 

• Dit reglement is bedoeld voor de grote optocht op maandag 20 februari 2023. 

• De optocht wordt gehouden onder verantwoordelijkheid van Vg. “d’n Oeles”. 

• Vg. “d’n Oeles” heeft het recht om in geval van calamiteiten de optocht af te gelasten / aan te passen; 

• Route en tijdstip van vertrek worden door Vg. “d’n Oeles” bepaald. 

• Iedere deelnemer is verplicht zich te houden aan het optochtreglement en dient aanwijzingen van de 
optochtcommissie op te volgen. 

• Houdt een deelnemer zich niet aan het optochtreglement, dan kan deze deelname aan de optocht 
geweigerd worden. 

• Iedere deelnemer aan de optocht is verplicht zich te verzekeren tegen Wettelijke Aansprakelijkheid. Dit 
geldt ook voor motorvoertuigen. Eigenaren van tractoren, die normaal niet over de weg rijden, dienen 
de verzekering op de hoogte te stellen dat het voertuig meerijdt in een carnavalsoptocht. 

• Vg. “d’n Oeles” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die deelnemers zelf hebben of aan 
derden veroorzaken. 

• Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de toeschouwers, daarom moet de/het  
voertuig/wagen door eigen mensen begeleid worden. 

• Zaken, welke niet in dit reglement beschreven staan, dienen vooraf met de optochtcommissie 
besproken te worden. 

• Strooien van snoepgoed wordt ook dit jaar toegestaan onder de voorwaarden die verderop in dit 
reglement gesteld worden en na ondertekening van de Strooiovereenkomst uit Bijlage II van dit 
reglement. 



 
 

ALGEMEEN 

 
 

1. DEELNAME 
• Alleen degenen die tijdig zijn ingeschreven bij Vg. “d’n Oeles”, mogen aan de optocht deelnemen. 
 
 

2. INSCHRIJVING 
• Inschrijven kan alleen via het inschrijfformulier, welke is te downloaden via www.oeles.nl of af te halen 

bij “Bakker Bart”, Kerkstraat 4 in Tegelen. 
 

• Volledig ingevulde inschrijfformulieren dienen uiterlijk op 12 februari 2023 vóór 17.00 uur te worden 
ingeleverd bij “Bakker Bart”, Kerkstraat 4 in Tegelen of per e-mail naar optocht@oeles.nl.  

 

 
3. OPTOCHTNUMMER 
• De optochtcommissie heeft het recht deelnemers in te delen, naar hun mening beste plaats. 

 

• Het optochtnummer kan opgehaald worden op dinsdag 14 februari 2023 om 20.00 uur tijdens de 
optochtbijeenkomst in Cafe Schillings, Koningstraat 14. 

 
 

4. OPSTELLEN 
• U dient zich op te stellen om 13.00 uur op de door de optochtcommissie aangegeven plek. 

 

• De optocht vertrekt uiterlijk om 13.45 uur, wij kunnen niet op ontbrekende deelnemers wachten. 
 

• Van de deelnemers wordt verwacht dat ze bij de opstelplaats zelf hun afval opruimen / meenemen. 
 
 

5. ONTBINDEN 
• Iedere deelnemer moet de optocht compleet uitlopen/uitrijden tot het punt van ontbinding op de  

Engerstraat 
 

• Wij verzoeken u niet stil te gaan staan op de Engerstraat, maar trek bij het punt van ontbinding door 
naar de Koningstraat. 
 

• Volg de aanwijzingen van de optochtcommissie te alle tijde op. 
 

 

http://www.oeles.nl/
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VEILIGHEID, VERKEERSREGELEMENT, VERZEKERING 
 
 

1. VEILIGHEID 

• Maximale afmetingen van deelnemende voertuigen: 
o Hoogte 550cm x Breedte 325cm x Lengte ~ (zolang alle bochten genomen kunnen worden, zijn hier 

geen restricties) . 
o De zijkanten van de wagen dienen dicht te zijn zonder gevaarlijk uitstekende delen. 
o De vrije hoogte vanaf het wegdek is maximaal 30 cm. 
o Wagens met een breedte van meer dan 250 cm zijn verplicht om begeleidende personen op de twee  

voorste hoeken te laten meelopen. 

• Materialen: 
o Gebruikte materialen dienen stevig en deugdelijk bevestigd te zijn, en bestand te zijn tegen regen en 

wind. 
o Materialen en attributen zijn dusdanig afgewerkt en bevestigd, dat zij geen gevaar vormen voor 

overige deelnemers en toeschouwers. 
o Draaiende delen dienen deugdelijk bevestigd te zijn, en zo nodig met veiligheidskabels extra 

beveiligd. 
o Verboden zijn eenvoudig ontvlambare of ontploffende materialen. 

• Trekkende voertuig: 
o Toegestaan zijn: 

▪ Tractoren met een maximale hoogte van 270 cm incl. cabine en een breedte van maximaal 220 
cm en zonder frontladers. 

▪ Quat of Golfkar mits voorzien van een deugdelijke trekhaak. 
o De trekkracht en remkracht van het trekkende voertuig dienen te alle tijde gegarandeerd en ruim 

voldoende te zijn en in verhouding tot de te trekken wagen te zijn incl. de personen die zich tijdens 
de optocht op de wagen bevinden. 

o Bij elektrisch aangedreven voertuigen dient de werking en accu gedurende de gehele optocht 
gegarandeerd te zijn. 

o De voertuigen dienen voorzien te zijn van deugdelijke wielen, koppeling, transmissie en motor. 
o Niet toegestaan zijn: 

▪ Oude z.g. sloopwagens, en kneusjes (welke niet APK gekeurd zijn). 
▪ Motoren en bromfietsen. 
▪ Grasmaaiers. 

• Toegang tot de wagen: 
o Het opstappen in de wagen dient uitsluitend aan de achterzijde van de stilstaande wagen via een 

deugdelijke trap of opstap te geschieden. 
o Opstappen en afstappen tussen trekkend voertuig en wagen is niet toegestaan. 

• Valbeveiliging: 
o Valbeveiliging dient aanwezig te zijn op alle delen van de wagen waar zich tijdens de optocht 

personen kunnen bevinden. 
o De hoogte van de valbeveiliging dient minimaal 80 cm te zijn. 
o De valbeveiliging dient deugdelijk bevestigd te zijn en voor zijn doel berekend. 

• Confettikanonnen: 
o Confettikanonnen zijn toegestaan mits vast gemonteerd en gericht over de lengteas van de wagen. 
o Het is niet toegestaan om op mensen te richten. 
o Het confettikanon dient te werken met een deugdelijk expansievat en reduceerventiel. 
o De werking met een compressor en / of stikstofflessen is toegestaan. 

• Stroomaggregaten en compressors: 
o Stroomaggregaten en compressors zijn toegestaan op de wagen. 
o Het meevoeren op een apart aanhangwagentje is verboden. 
o Het tijdens de opstelling en de optocht bijvullen van de brandstofvoorraad van het aggregaat en 

compressors is verboden. 
o Er dient een gekeurde poederblusser van minimaal 6 kg aanwezig te zijn. 

 



 
 
 
• Overig: 

o Streng verboden zijn het op de wagens of anderszins mee voeren van flessen zuurstof of andersoortig 
brandbaar gas. 

o Open vuur is ten strengste verboden. 
o Het zwaartepunt van de wagen dient voor of op de achteras te liggen. 

 
2. VERKEERSREGELEMENT 

• Chauffeurs is het verboden om voor en tijdens de optocht alcoholische dranken te nuttigen. Bij een door 
de organiserende carnavalsvereniging geconstateerde overtreding volgt onmiddellijke uitsluiting en, 
waar praktisch mogelijk, verwijdering uit de optocht. 

• Chauffeurs in de optocht en van en naar de bouwplaats zijn en blijven in de zin van de wet als chauffeur 
verantwoordelijk voor ongevallen. 

• Chauffeurs dienen in het bezit te zijn van ‘t vereiste rijbewijs, passend bij het motorvoertuig. 

• Onderstaande regels zijn uitsluitend aanbevelingen i.v.m. wettelijke verkeersregels, en de eigen 
verantwoordelijkheid van de chauffeurs in deze: 
o Het is verboden dat er zich personen op de wagen bevinden tijdens de rit tussen bouwplaats en 

optocht en v.v. 
o De wettelijke maximum snelheid bij de tocht van bouwplaats naar de optocht en v.v. bedraagt 25 

km/uur. 
o Bij donker weer dient een deugdelijke voertuigverlichting aanwezig te zijn. Ook aan de achterzijde 

van de optocht wagen. 
 
3. VERZEKERING 

• Iedere deelnemer aan de optocht is verplicht zich te verzekeren tegen Wettelijke Aansprakelijkheid 
(WA). 

• Voor Ieder motorvoertuig is ’t verplicht te verzekeren tegen Wettelijke Aansprakelijkheid 
Motorvoertuigen (WAM.) De geldigheid van de WAM verzekering dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang 
van de optocht aangetoond te kunnen worden, zo nodig via een door de organiserende 
carnavalsvereniging ingesteld(e) procedure / formulier. Waar nodig dienen deelnemende 
motorvoertuigen vooraf bij hun verzekeringsmaatschappij te melden dat zij voor de duur van één dag 
deelnemen aan een carnavalsoptocht (dit is niet in alle gevallen een automatisme). 

• Groepen deelnemers dienen een groepen WA verzekering af te sluiten. 

• De organiserende carnavals vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid noch van de 
deelnemers noch van derden, en is dus geheel voor eigen risico van de deelnemers. 

• Een landbouwtrekker moet net als een auto altijd verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. In 
de polissen is meestal bepaald dat de verzekeringsdekking geldt bij gebruik van de trekker voor normale 
agrarische werkzaamheden en eventueel agrarisch loonwerk. Daarnaast kan in de polisvoorwaarden 
vastgelegd zijn dat er bovendien dekking is wanneer de trekker meerijdt in een carnavalsoptocht of 
bloemencorso. Veel maatschappijen kennen deze uitbreiding van de dekking echter niet en in dat geval 
is er dus geen dekking wanneer de trekker wordt ingezet bij bijvoorbeeld een carnavalsoptocht. De 
trekker wordt op dat moment gebruikt voor niet in de polis genoemde activiteiten en de maatschappij 
mag bij een eventuele schade, die zij volgens de wet verplicht is te betalen, verhaal gaan uitoefenen op 
de eigenaar. Wanneer in dat geval ook het casco verzekerd is behoeft de maatschappij de schade aan 
de trekker zelf niet te vergoeden. Ook voor die gevallen is het dringende advies deze vooraf te melden 
bij de verzekeringsadviseur of maatschappij. 

• Houd er rekening mee dat grasmaaiers e.d. meestal niet verzekerd zijn. Controleer dit tijdig. 

• Niet-verzekerde voertuigen dienen door de betreffende groep zelf te worden verzekerd d.m.v. een 
ééndagspolis. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

4. OVERIGE 

• Geluidsinstallaties; 
o Eventuele geluidsinstallaties mogen een maximaal geluidsniveau van 80 dB (A) produceren. 
o De geluidsboxen dienen te alle tijde recht naar voren gericht te zijn. 

• Sponsor reclame: 
o Deelnemers mogen tijdens de optocht hun sponsoren bedanken door middel van een of meerdere 

kleine reclameborden met de totale maximale oppervlakte voor: 
▪ Grote wagens: 1 m2, bijv. 1 bord van 100x100cm of 4 borden van 50x50cm. 
▪ Kleine wagens: ½ m2, bijv. 1 bord van 50x100cm of 2 borden van 50x50cm. 
▪ Grote groep: ½ m2, bijv. 1 bord van 50x100cm of 2 borden van 50x50cm. 
▪ Middel groep: ½ m2, bijv. 1 bord van 50x100cm of 2 borden van 50x50cm. 
▪ Kleine groep: ¼ m2, bijv. 1 bord van 50x50cm of 4 borden van 25x25cm. 
▪ Paar:  ¼ m2, bijv. 1 bord van 50x50cm of 4 borden van 25x25cm. 
▪ Faatse:  ¼ m2, bijv. 1 bord van 50x50cm of 4 borden van 25x25cm. 
▪ Jeugdgroep:  ¼ m2, bijv. 1 bord van 50x50cm of 4 borden van 25x25cm. 

o Bij overschrijding van de maximale grootte kan deelname aan de optocht geweigerd worden of kan 
een deelnemer uitgesloten worden voor de prijzen.  

o Teksten dienen goedgekeurd te zijn door de organiserende carnavalsvereniging. 
o Teksten dienen in goed Tegels dialect te zijn opgesteld. 

• Normen en Waarden: 
o Beledigende, zedenkwetsende en aanstootgevende creaties en teksten worden onvoorwaardelijk uit 

de optocht geweerd dan wel verwijderd volgens de regels van de wetgeving. 
 
  
 
 



 
 

GEDRAG 

 
 
1. KLEDING EN HOUDING 

• Zorg dat niemand aanstoot kan nemen aan kleding en houding tijdens de optocht. 

• Onbehoorlijke en niet carnavaleske kleding en houding zijn niet toegestaan. 

• Overmatig drankgebruik dient vermeden te worden (geen losse flessen en kratten). 
 
2. CHAUFFEURS 

• Chauffeurs  dienen tijdens de optocht in het bezit te zijn van een voor hun voertuig geldig rijbewijs. 

• Tijdens en voor de optocht mogen chauffeurs, volgens de Nederlandse wet,  geen alcoholische drank 
gebruiken. 

 
3. GATEN 

• Grote gaten willen wij voorkomen, sluit daarom goed aan op uw voorganger. 

• Acts en optredens tijdens de optocht mogen niet langer duren dan 1 minuut. 
 
4. STROOIEN SNOEPGOED 

• Beveiliging rond de wagen, minimaal één persoon per hoek van de wagen, welke de wielen en zijkant 
van de wagen moeten beveiligen. 

• Onderhands gooien. 

• Alleen strooien aan de zijkant van de wagen, niet direct langs de wagen. 

• Alleen zacht en licht snoep strooien. 

• Strooier moeten te alle tijde opletten dat het publiek in de gaten heeft dat er gestrooid wordt. Er mag 
niet zomaar in het publiek gestrooid worden. 

• Alleen strooien naar publiek langs de kant. Niet in huizen, ramen, balkons of dergelijke. 

• Strooien is alleen toegestaan tijdens het trekken van de optocht, NIET tijdens het opstellen. 

• Strooien is verboden op gevaarlijke punten. Dit zijn de punten waar dranghekken geplaatst zijn. 

• Strooien mag alleen na het ondertekenen van de Strooiovereenkomst uit bijlage II van dit reglement. 
 
Bij het niet opvolgen van de regels of aanwijzingen van de optochtcommissie zal de betreffende groep direct 
uit de optocht verwijderd en/of uitgesloten worden voor prijzen! 
 
Het strooien moet het plezier voor deelnemers en publiek verhogen, maar mag niet ten koste gaan van de 
veiligheid. 



 
 

OPTOCHT 

 
 
1. ROUTE 
De grote optocht begint op maandag 20 februari 2023 uiterlijk om 13.45 uur en volgt de volgende route: 
 

• Kerkhoflaan 

• Raadhuislaan 

• Betouwstraat 

• Spoorstraat 

• Schoolstraat 

• Gasthuisstraat 

• Grotestraat 

• Engerstraat 

 
 



 
 

JURY 

 
 
1. JURERING 
Over de gehele optochtroute verdeeld, wordt er door minimaal drie juryleden gejureerd. Per categorie 
worden de volgende criteria beoordeeld: 
 
A. IDEE 
Beoordeling van het idee of ontwerp op originaliteit, actualiteit, betrokkenheid op de plaatselijke situatie, 
humor, goedmoedige kritiek, de verborgen boodschap etc. 
 
B. UITVOERING 
Beoordeling van kleurgebruik, toepassing van materialen, ruimtelijke verdeling, afwerking geheel, 
afwerking details, kunstzinnigheid en teksten. 
 
C. CARNAVALESK GEDRAG 
Het tijdens het trekken van de optocht beoordelen van het contact tussen deelnemers en publiek, 
bewegende onderdelen, muzikale presentatie, reacties van het publiek etc. Overmatig drankgebruik dient 
vermeden te worden (geen losse flessen en kratten), ontbinden dient volgens de regels te gebeuren. 
 

• Per onderwerp kan per jurylid maximaal 10 punten en minimaal 1 punt toegekend worden. Ook halve 
punten zijn hierbij toegestaan. 

• Als de jury het eindjuryrapport heeft vastgesteld, is discussie over de puntentoerekening niet meer 
mogelijk. 

• Aan de hand van het eindjuryrapport wordt een rangvolgorde per categorie opgesteld. 
 
2. UITSLUITING 
• Uitgesloten voor prijzen zijn:  

o Harmonieën. 
o Trommel- en fluiterkorpsen. 
o STV verenigingen; t.w. Boereraod, Kaetelaers en de Beerpiép. 
o Oeles prinsenwagen(s) en eventuele andere aan de Oeles en/of prinselijk trio verbonden 

wagens/deelnemers. 
o Overige prinsenwagens. 
o Andere door de optochtcommissie te vermelden deelnemers. 

• Bovengenoemde kunnen wel in aanmerking komen voor de originaliteitsprijs, behalve de Oeles 
prinsenwagen(s) en eventuele andere aan de Oeles en/of prinselijk trio verbonden wagens/deelnemers. 

 
3. PRIJZENGELD 
Hiervoor komen alle deelnemers die ook onder de jurering vallen in aanmerking (art. 2). Voor een 
specificatie van het prijzengeld zie bijlage I. 
 
4. SAMENSTELLING JURY 
• De jury bestaat uit minimaal drie en maximaal elf leden. 
• Juryleden worden voorgedragen door de optochtcommissie en jury, waarna benoeming door de 

optochtcommissie geschiedt. 
• Juryleden kiezen uit hun midden een voorzitter, die contacten onderhoudt met de optochtcommissie, 

of met een, door de voorzitter aan te wijzen contactpersoon. 
• De zittingsduur van juryleden is drie jaar, waarna deze terstond weer te benoemen zijn. 
• Juryleden dienen een neutrale positie in te nemen ten aanzien van Vg. “d’n Oeles” in Tegelen. 
• De jurering geschiedt individueel. 
 
 
 
 



 
 
5. BEOORDELING 
Daar er verschillen bestaan in bouwtijd, inspanning en geïnvesteerd bedrag bij het realiseren van een 
loopgroep bestaande uit twee deelnemers, vergeleken met de bouw van een grote wagen, worden de 
optochtdeelnemers verdeeld in verschillende categorieën. 
 
A. CATEGORIEËN 

• Grote wagens:  uitsluitend wagens met een opbouw van acht meter of meer en  
 met extra groep die niet op de wagens plaats neemt. 

• Kleine wagens:  met een opbouw tussen de drie en de acht meter en met extra  
 groep die niet op de wagen plaats neemt. 

• Grote groep:  meer dan 15 personen. 

• Middelgrote groep: 8 tot en met 15 personen. 

• Kleine groep: meer dan 2, maar minder dan 8 personen. 

• Paar. 

• Faatse. 

• Jeugdgroepen. 

• Beste debutant. 

 
B. BEOORDELINGSLIJSTEN 
Ter vastlegging van de beoordelingspunten worden lijsten samengesteld waarop per categorie de 
deelnemers, met vermelding van het opgegeven onderwerp en plaatsnummer, in de optocht staan 
vermeld. 
Achter de namen van de deelnemende groepen c.q. wagens zijn vijf kolommen aangebracht, waarin elk 
jurylid zijn punten kan noteren voor respectievelijk idee, uitvoering, carnavalesk gedrag en de totaaltelling. 
De laatste kolom geeft de rangvolgorde aan, alleen in te vullen op het eindjuryrapport. 
 
C. PUNTEN 

• Puntentoekenning dient te geschieden op basis van waardering van vernoemde criteria. De 
optochtcommissie stelt geldprijzen beschikbaar voor de verschillende categorieën. Tevens zijn er  
wisselbekers beschikbaar, die alleen door de grote wagenbouwers en de beste debutant gewonnen 
kunnen worden. Deze bekers blijven derhalve eigendom van Vg. “D’n Oeles”. De 
Oelestrofee/originaliteitsprijs kan door alle optochtdeelnemers, behalve de prinsenwagen van Vg “D’n 
Oeles”, gewonnen worden. 

• Het hoogste aantal punten per beoordelingsonderwerp is 10. 

• Het laagste aantal punten per beoordelingsonderwerp is 1. 

• Halve punten zijn toegestaan. 

• Maximaal te behalen punten:  7 x 3 x 10 = 210 (bij 7 juryleden). 

• Minimaal te behalen punten:  3 x 3 x 1 = 9 (bij 3 juryleden). 

• Bij gelijk aantal punten is het motto doorslaggevend. Indien de gelijk geëindigden zich beide hebben 
geconformeerd aan het motto, beslist te alle tijde de jury. Ditzelfde geldt als beide zich niet aan het 
motto hebben geconformeerd. 

 
6. VERANTWOORDELIJKHEID 
De eindverantwoordelijkheid berust bij de optochtcommissie. Als het eindjuryrapport is vastgesteld en 
overgedragen, is discussie over de puntentelling niet meer mogelijk. De voorzitter van de jury is 
verantwoordelijk voor de interne organisatie van de jury tijdens de optocht. Tot de verantwoordelijkheid 
van de, door de voorzitter van de optochtcommissie 
aan te wijzen contactpersoon, behoort: 

• Begeleiding jury tijdens de samenstelling van het eindjuryrapport. 

• Het in ontvangst nemen van het eindjuryrapport compleet met puntentelling. 
 
7. JURYVERSLAG 
De puntentoekenning resulterend in het eindjuryrapport wordt gepubliceerd via de lokale pers, social 
media en diverse lokale café’s en cafetaria’s vanaf maandagavond 20 februari 2023. 



 
 

BIJLAGE I: PRIJZEN 

 
 
GROTE WAGENS 
1e prijs: €333,- 
2e prijs: €222,- 
3e prijs: €111,- 
 
KLEINE WAGENS 
1e prijs: €66,- 
2e prijs: €44,- 
  
GROTE GROEPEN 
1e prijs: €55,- 
2e prijs: €33,- 
 
MIDDELGROTE GROEPEN 
1e prijs: €55,- 
2e prijs: €33,- 
 
KLEINE GROEPEN 
1e prijs: €44,- 
2e prijs: €22,- 
 
PAAR 
1e prijs: €22,- 
2e prijs: €11,- 
 
FAATSEN 
1e prijs: €22,- 
2e prijs: €11,- 
 
JEUGDGROEPEN 
1e prijs: €22,- 
2e prijs: €11,- 
 
BESTE DEBUTANT 
1e prijs: €55,- 
  



 
 

BIJLAGE II: STROOIOVEREENKOMST 

 
 
 
 
VASTELAOVESGEZELSJAP D'N OELES, gevestigd te Tegelen, vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer 
C. Janssen  
 
en 
 
«Naam_deelnemer» gevestigd te «Plaats», vertegenwoordigd door «Contactpersoon» 
 
In deze zaak rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter en secretaris, 
 
 
IN AANMERKING NEMENDE: 
 
 
1. Op carnavalsmaandag vindt de traditionele optocht van de Vastelaovend in Tegelen plaats.  
 
2. Aan deze optocht neemt «Naam_deelnemer» deel.  
 
3. De deelnemende vereniging in de optocht heeft het voornemen snoep uit te delen aan het 

aanwezige publiek.  
 
4. In verband met nadere afspraken, meer in het bijzonder met betrekking tot de veiligheid, wordt 

deze overeenkomst opgesteld. 
 
 
KOMEN HET NAVOLGENDE OVEREEN: 
 
 
1. «Naam_deelnemer» neemt deel aan de Vastelaovend optocht in Tegelen op maandag d.d. 4 maart 

2019 en deelt daarbij aan het aanwezige publiek snoep uit.  
 
2. Het uitdelen van het snoep geschiedt steeds, daartoe verplicht de deelnemende vereniging zich, in 

volledige zorgvuldigheid. Meer in het bijzonder vindt het uitdelen van het snoep plaats op veilige 
wijze, zowel voor de alle deelnemers aan de optocht, maar ook voor aan het aldaar aanwezige 
publiek. De aan de optocht deelnemende vereniging onderkent meer in het bijzonder dat 
zorgvuldigheid en optimale veiligheid moet worden betracht voor de jeugd die aan de optocht 
deelneemt en de jeugd uit het publiek.  

 
3. Indien het snoep vanaf een wagen wordt uitgedeeld dient de deelnemende vereniging de wagen 

rondom te beveiligen door personen, minimaal één persoon per hoek van de wagen, welke de 
wielen en zijkant van de wagen moeten beveiligen. 

 
4. Het uit te delen snoep: 

- dient in goede staat te zijn. 
- voor zover sprake is van een uiterste verkoopdatum, dient die datum niet te worden 

overschreden. 
- dient deugdelijk verpakt te zijn en bij het uitdelen ook verpakt te blijven. 
- dient te geschieden met inachtneming van optimale hygiëne. 
- dient te geschieden met inachtneming van volledige zorgvuldigheid en optimale veiligheid, 

meer in het bijzonder ten aanzien van jeugdigen die aan de optocht deelnemen en jeugd 
die zich bevindt onder het publiek. 



 
 

- het snoep dient in beginsel uitgedeeld te worden en niet te worden geworpen. Voor zover 
snoep wordt geworpen dient dit onderhands te geschieden;. 

- snoep dient een veilige vorm te hebben, aldus dat daarmede kans op verwondingen bij het 
werpen van snoep wordt uitgesloten.  

 
5.  De deelnemende vereniging dient steeds aanwijzingen van de Vg. D'n Oeles op te volgen, meer in 

het bijzonder dienen te worden opgevolgd de aanwijzingen van de leden van de optochtcommissie 
en de door D'n Oeles aangewezen optochtbegeleiders.  

 
6. Het uitdelen van het snoep dient steeds plaats te vinden onder veilige omstandigheden. Er dient op 

toegezien te worden dat snoep op gepaste afstand van voertuigen wordt uitgedeeld. Meer in het 
bijzonder dient voorkomen te worden dat snoep op de rijbaan komt te liggen waardoor de kans 
bestaat dat jeugd zich op de rijbaan bevindt waar ook de voertuigen die deelnemen aan de optocht 
zich bevinden.  

 
7. Het uitdelen van het snoep geschiedt niet op locaties waar sprake is van enige vernauwing in de 

optocht doordat het publiek zich zeer nabij de voertuigen die aan de optocht deelnemen zich 
bevinden.   

 
8. Het uitdelen van het snoep geschiedt NIET tijdens het opstellen en niet op plaatsen waar 

dranghekken geplaatst zijn. 
 
9. Voor zover snoep wordt gegooid, dient steeds voorkomen te worden dat verwondingen ontstaan 

en zelfs dient voorkomen te worden dat kans op verwondingen ontstaat.  
 
10. De deelnemende vereniging dient in verband met het evenement een WA-verzekering af te sluiten 

en de polis voorafgaande aan de optocht in afschrift aan Vg. D’n Oeles ter goedkeuring ter hand te 
stellen.  

 
11. Vg. D'n Oeles en de deelnemende vereniging spannen zich optimaal in voor een goede, sfeervolle, 

ludieke en veilige Vastelaovend en zullen in al het handelen die uitgangspunten in acht nemen.  
 
12. De deelnemende vereniging verplicht zich om de leden van de deelnemende vereniging die aan de 

optocht deelnemen de afspraken zoals in deze overeenkomst nader vastgelegd ter kennis te 
brengen en er op toe te zien dat de individuele leden van deelnemende vereniging overeenkomstig 
hetgeen in deze overeenkomst is vastgelegd zullen handelen.  

 
13. Vg. D'n Oeles en de deelnemende vereniging onderkennen het formele karakter van deze 

overeenkomst maar zien in het belang van een mooie en veilige vastelaovend het belang van het 
maken van concrete afspraken.  

 
 
Tegelen,  18-02-2023 
 
 
 
 
Vastelaovesgezelsjap D'n Oeles «Naam_deelnemer» 
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