STOETENREGLEMENT ORDE DER BEURSVRIENDEN
Artikel 1:
De vereniging of groep die een contract onderschrijft met de Orde Der Beursvrienden, verklaart zich
automatisch akkoord met de inhoud van onderhevig stoetreglement.
Artikel 2:
De groepen die, op grond van een contract deelnemen aan de carnavalstoet van Kieldrecht, dienen om 13u00
aanwezig te zijn op de aangeduide vertrekplaats. De carnavalstoet vertrekt om 14u30 in de Acacialaan.
Artikel 3 :
De groepen die onder punt 2 hiervoor gestelde tijdslimiet (13u00) verwaarlozen, kunnen uitgesloten worden en
derhalve geen aanspraak maken op de contractuele overeenkomst. (vergoeding, uitwisseling, enz..).
Aan de groepen die met een kleiner aantal personen, dan contractueel overeengekomen, aan de stoet
deelnemen, kan een boete opgelegd worden in evenredigheid tot het aantal afwezigen.
De stoetcommissie zal op dit vlak het nodige toezicht houden.
Artikel 4:
Het is ten strengste verboden tijdens de carnavalstoet PUBLICITEIT te voeren, behoudens uitzonderlijke
toelating van de stoetverantwoordelijke en dit schriftelijk.
Artikel 5:
Het is ten strengste verboden tijdens de stoet:
Drukwerken te verspreiden met politieke of godsdienstige inslag.
Een verkoop te organiseren met de bedoeling financiële winsten te verwerven
(steunkaarten, stickers, enz….).
Toeschouwers lastig te vallen, te bevuilen, te kwetsen of hun bezittingen te beschadigen
of te vernielen. Alle desbetreffende klachten vallen automatisch ten laste van de personen
die er de oorzaak of de aanleiding toe zijn.
HET GEBRUIK VAN KLEINE CONFETTI (kleiner dan 1cm) IS NIET TOEGESTAAN!!!!!!!
Gevaarlijke strooimiddelen te gebruiken (o.a. voor de ogen)
Verboden auto’s en postbussen vol te steken met confetti die op eigendom staan.

Bij niet naleving zal er een bedrag, afhankelijk van de vastgestelde hoeveelheid, afgetrokken worden van het
afgesproken startgeld. Er bestaat de mogelijkheid tot uitsluiting van deelname het eerstvolgende jaar.
ZIE BIJGEVOEGD “CONFETTIREGLEMENT”

Artikel 6:
In geval van overmacht (uitzonderlijke slechte omstandigheden, oorlog, oproer, staking, enz…..) kan de stoet
ofwel uitgesteld worden tot een latere datum of volledig afgelast worden tot het volgende carnavalsseizoen..
Artikel 7:
Voor het geval vermeld onder punt 6 hiervoor, zullen alle bestaande contracten ongewijzigd blijven en geldig
zijn tot de volgende stoetuitgaven. Wanneer het contract echter overgedragen wordt op een volgend
carnavalseizoen, is een herziening van deelnamevergoeding mogelijk.
Hiervoor zal zij trachten aan alle contractueel verbonden groepen een telefonische verwittiging te geven.
(De groepen hebben er dus alle belang hij hun tel. Nummer te vermelden op het inschrijvingsformulier).
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Artikel 8:
Indien de inrichtende vereniging ertoe zou besluiten de carnavalstoet af te lasten, omwille van gevallen onder
uitzonderlijk slechte weersomstandigheden of buitengewone gebeurtenissen die zich zouden voordoen tijdens
de stoet kunnen de inrichtende vereniging ertoe de stoet officieel te ontbinden, zonder dat het volledige traject
werd afgelegd. De contractueel overeengekomen vergoedingen blijven als aan ongewijzigd en behouden.
Artikel 9:
Groepen die de optocht vroegtijdig zouden verlaten, of een gedeelte van het traject zouden verwaarlozen,
zonder gerechtvaardigde redenen, verliezen elk recht op vergoeding. De stoetcommissie zal oordelen of de
redenen gegrond zijn of waren.
Artikel 10:
de stoetcommissie behoud zich tevens het recht een beslissing te nemen voor gebeurtelijke omstandigheden
tijdens de optocht die hiervoor niet vermeld zijn.
Artikel 11:
Maximum hoogte van de deelnemende carnavalswagens: 4 meter.
Hogere wagens nemen deel op eigen verantwoordelijkheid en staan zelf in voor de beschadigingen,
veroorzaakt door hun buitensporige maten.
Artikel 12:
Eventuele beschadigingen moeten zo spoedig mogelijk aan de organisatoren gemeld worden.
Een uur, na het ontbinden van de stoet, worden geen klachten meer aanvaard.
Artikel 13:
De deelnemers moeten zich op de dag van de stoet in Kieldrecht aanbieden volgens de in het contract
omschreven voorwaarden en bepalingen. Indien er aan één van de voorwaarden of bepaling niet wordt voldaan
zonder hier vooraf de organisatie van op de hoogte te brengen om zodoende eventueel een ander contract op te
maken, behoudt de organisatie zich het voorrecht om een deel of zelfs het volledig startgeld vermeld op het
contract te weerhouden.
Bijvoorbeeld: * In het contract wordt vermeld dat de lengte van de wagen 35m is en op de dag van de stoet
komt de deelnemer met een wagen van 15m.
De deelnemer komt met een wagen met een totaal ander thema dan beschreven in het contract.
De wagen is ernstig beschadigd en de deelnemer vermeld dit niet bij aanmelding voor de stoet
(afhalen van het startnummer)
Artikel 14:
Er worden vanaf heden, 11 november 2012, 10 publieksprijzen uitgedeeld.
De nieuwe verdeling ziet er als volgt uit: 1ste prijs 70€, 2de prijs 50€, 3de prijs 30€, 4de prijs 20€, 5de prijs 10€, en
de 6de tot en met de 10de prijs krijgen 5€. LET WEL : Bij de uitreiking van de publiekprijs MOET er iemand
van de leden van de winnende groep aanwezig zijn, om het bedrag in ontvangst te nemen. Zoniet schuift het
bedrag door naar de volgende. Afhaling van het prijzengeld gebeurt na de popverbranding in de tent.
Artikel 15:
Voor de groepen die deelnemen aan de felbegeerde “Beker van Kieldrecht”, is er ook een wijziging toegestaan.
Daar worden vanaf heden, 11 november 2012, 5 geldprijzen voor voorzien.
De verdeling ziet er als volgt uit : 1ste prijs 40€, 2de prijs 30€, 3de prijs 20€, 4de prijs 10€ en 5de prijs 5€.
GELIEVE ZEKER DE NODIGE AANDACHT TE WILLEN SCHENKEN AAN HET DOOR HET GEMEENTEBESTUUR VAN BEVEREN
OPGESTELDE “CONFETTIREGLEMENT” HIERBIJ EXTRA INGESLOTEN

Wij wensen jullie allemaal veel plezier
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