
OPTOCHTREGLEMENT 2020 - CV DE KRULSTARTE 
 

Reglement optocht (wijzigingen t.o.v. 2019 zijn geel gemarkeerd) 
 
Art. 1 Het bestuur van C.V. De Krulstarte heeft de leden van de 

optochtcommissie aangewezen als direct toezichthouder gedurende de 
optocht. Aanwijzingen van de optochtcommissie dienen te allen tijde te 
worden opgevolgd. Het bestuur van C.V. De Krulstarte is 
eindverantwoordelijk voor het organiseren van de optocht en onderhavig 
reglement. 

  
Art. 2 Men kan deelnemen in de volgende categorieën: 

A. Wagens, dat kunnen zijn: 
B. Grote groepen (12 of meer personen) 
C. Kleine groepen (5 t/m 11 personen) 
D. Mini groepen (1 t/m 4 personen) 
E. Jeugd (leeftijd t/m 14 jaar) 
Wijzigingen in categorieën kunnen plaatsvinden i.v.m. deelname. 

 
Art. 3 Voor alle deelnemers gelden de regels betreffende het alcoholgebruik en 

het gebruik van de openbare ruimte, zoals vastgelegd in de Nederlandse 
wet en de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Gemert-
Bakel. Dit betekent onder andere dat: 
- De minimumleeftijd voor het nuttigen van alcohol 18 jaar is; 
- Iedereen zich moet kunnen legitimeren; 
- Openbare dronkenschap verboden is; 
- Het verboden is om zonder vergunning een feest te houden op of aan 

de openbare weg. 
Namens de gemeente Gemert-Bakel zal door de politie en/of Bijzondere 
Opsporingsambtenaren tijdens en na de optocht toezicht worden 
gehouden en waar nodig gehandhaafd worden. Indien een straf wordt 
uitgedeeld in de vorm van een boete, wordt deze voor de categorie 
Wagens opgelegd aan zowel de eigenaar van het trekkend voertuig als de 
eigenaar van de oplegger als de chauffeur. Alle deelnemers zijn zelf 
verantwoordelijk voor het naleven van de wet. 
 

Art. 4 Iedereen mag aan de optocht deelnemen (met inachtneming van artikel 5). 
Deelnemers van buiten De Mortel komen niet voor prijzen in aanmerking. 
Zij ontvangen 1 consumptiebon per persoon, met een maximum van 15 
stuks. 

 
Art. 5 Voor de categorie Wagens gelden de volgende aanvullende regels: 

- Er mogen alleen wagens deelnemen, die hun basis in De Mortel 
hebben. Dit betekent in ieder geval dat de contactpersoon in De Mortel 
moet wonen. Daarnaast dient een substantieel deel van de deelnemers 
op de wagen afkomstig te zijn uit of te wonen in De Mortel en dient de 
wagen in De Mortel of in de directe omgeving van De Mortel gebouwd 
te worden. Dit ter beoordeling van de optochtcommissie op basis van 
het inschrijfformulier en het bezoek aan de bouwplaats. 



- Het inschrijfformulier voor deze categorie móet vergezeld gaan van een 
volledig ingevuld A-formulier, dat als bijlage bij het inschrijfformulier is 
gevoegd. Als niet tijdig een volledig ingevuld formulier is ingeleverd, is 
deelname aan de optocht van De Mortel uitgesloten. 

- Voor wagens met meer dan 25 deelnemers geldt dat minimaal 2 
begeleiders van 18 jaar of ouder mee moeten lopen met de 
betreffende wagen. Deze begeleiders dienen herkenbaar te zijn als 
begeleider en mogen tijdens de optocht geen alcohol nuttigen.   

- Zodra het totaal aantal deelnemers voor de categorie Wagens, zoals 
ingevuld op het inschrijfformulier, het aantal van 400 personen 
overschrijdt, kan de optochtcommissie besluiten geen nieuwe 
inschrijvingen meer toe te laten. Dit zal binnen 1 week na de 
inschrijfdatum worden meegedeeld aan de betreffende inschrijver(s). 

- Op woensdag 5 februari 2020 om 20.30 uur organiseert de 
optochtcommissie een overleg in café-zaal ’t Anker, alleen voor de 
categorie Wagens. Alle personen die genoemd worden op het A-
formulier worden geacht bij dit overleg aanwezig te zijn. Groepen die 
niet of onvoldoende vertegenwoordigd zijn, kunnen door het bestuur 
worden uitgesloten van deelname aan de optocht. 

- Na de vergadering wordt de bouwplaats bezocht door een of meer 
vertegenwoordigers van de optochtcommissie. 

- Na controle krijgt de inschrijver een ondertekend bewijs van recht op 
deelname. Dit kan op verzoek getoond worden voorafgaand of tijdens 
de optocht.  

 
Art.  6 Prijzengeld. 

categorie A B C D E 

1e prijs  € 85,00   € 50,00   € 25,00   € 15,00   € 15,00  Beker en herinnering 

2e prijs  € 70,00   € 40,00   € 20,00   € 10,00   € 10,00  Beker en herinnering 

3e prijs  € 55,00   € 35,00   € 15,00   €  7,00   €  7,00  Beker en herinnering 

4e prijs  € 45,00   € 30,00   € 10,00   €  5,00   €  5,00   

5e prijs  € 40,00   € 25,00   e.v.   e.v.  

6e prijs  € 35,00   € 20,00  

7e prijs  € 30,00   e.v.  

8e prijs  € 25,00  

 e.v. 

               Geluid: € 16.00 
Voor de jeugd zit bij elke prijs een beker. De prijsuitreiking vindt na de 
optocht plaats in de “residentie”, na inlevering van uw deelnemersnummer. 

 
Art. 7 Voor elke categorie is een wisselbeker beschikbaar gesteld. U krijgt de 

wisselbeker definitief in uw bezit na 3 opeenvolgende jaren de 1e prijs te 
winnen of 5 maal in totaal (de telling begint dan weer opnieuw voor de 
volgende wisselbeker). 

 
Art. 8 De uiterste datum van inschrijving is: 

- Voor categorie A (Wagens): 1 februari 2020 
- Voor categorie B (Grote Groepen): 17 februari 2020 
- Voor de overige categorieën: 23 februari 2020 

 



Art. 9 Aanmelding voor deelneming geschiedt d.m.v. een ondertekend 
inschrijfformulier. Dit is te verkrijgen via onze website: www.krulstarte.nl. 
Door indiening van dit inschrijfformulier verklaren deelnemers zich bekend 
en akkoord met het Optochtreglement.  

 
Art. 10 Op het inschrijfformulier de categorie invullen die door u bedoeld wordt.
  
Art. 11 Indien hetzelfde onderwerp voor de 2e keer wordt opgegeven zal de 

inschrijver het advies krijgen dit thema te veranderen. Indien dit thema niet 
veranderd wordt zal de inschrijver, die dit thema als eerste heeft 
opgegeven, hiervan op de hoogte worden gesteld. 

 
Art. 12 Bestuurders van deelnemende voertuigen moeten de daarvoor vereiste 

leeftijd hebben, en in het bezit zijn van de papieren die de wet voorschrijft. 
De deelnemende motorvoertuigen moeten verzekerd zijn volgens de 
wettelijke bepalingen. Op het inschrijfformulier moet de naam, adres en 
telefoonnummer van de chauffeur die tijdens de optocht het voertuig 
bestuurd ingevuld worden. 

 
Art. 13 Een deelnemer moet het hele parkoers afleggen anders valt hij buiten de 

prijzen. 
 
Art. 14  Indien een deelnemer niet voldoet aan de algemene normen kan hij door 

de optochtcommissie uit de optocht worden genomen. 
 
Art. 15 Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.  
 De carnavalsvereniging vrijwaart zich van elke vorm van aansprakelijkheid. 
 
Art. 16 Het meevoeren van kadavers of delen hiervan is in principe verboden. 
 
Art. 17 De optocht stelt zich op in de Smagt. De startnummers kunnen op een van 

te voren bekend adres worden afgehaald. 
 
Art. 18 Indien, naar het oordeel van de optochtcommissie, een deelnemer gevaar 

kan opleveren voor het publiek wordt deze uitgesloten van verdere 
deelname. 

 
Art. 19 De jury bestaat uit Mortelse inwoners. 
 De jury geeft cijfers voor de volgende punten: 
 Originaliteit – Uitvoering – Presentatie – Totale indruk. 
 Deze 4 cijfers worden bij elkaar geteld en dan weer bij de totalen van de 

andere juryleden geteld. Tevens worden de hoogste en de laagste 
waardering van de juryleden van deze 4 groepen weggestreept. Dus 10 
juryleden hebben 8 cijfers voor de 4 categorieën. 

 
Art. 20 De carnavalsvereniging heeft een vergunning voor het organiseren van de 

optocht. Deze vergunning is verleend door de gemeente Gemert-Bakel. De 
vergunde activiteit duurt tot het moment dat de laatste deelnemer aan de 
optocht zich niet meer op de optochtroute bevindt en de optochtcommissie 



de optocht als beëindigd verklaart. Vanaf dat moment gelden de normaal 
gebruikelijke regels en wetten voor het gebruik van de openbare weg. 

 
Art. 21 Bij de categorie A (wagens) is een beperkte vorm van reclame toegestaan. 

Om het sponsoren van wagens aantrekkelijk te maken voor de sponsor 
mag er op een wagen een plaat met de afmeting van 100 cm lang en 60 
cm breed aangebracht worden waarop de naam (namen) van de 
sponsor(s) vermeld kan worden. 

 
Art. 22  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de 

optochtcommissie. 
 
Art. 23 Voor ons privacybeleid zie onze website www.krulstarte.nl. Tijdens de 

optocht worden door de fotograaf van de vereniging foto’s geplaatst, die 
openbaar worden gemaakt via Facebook, de website en het 
carnavalsboekje. Door deelname aan de optocht geeft u toestemming tot 
publicatie. 

 
Verzekering 
Jaarlijks wordt door de carnavalsvereniging een verzekering tegen wettelijke 
aansprakelijkheid afgesloten. Deze verzekering biedt dekking, voor zover betreft 
het bestuur, de organisatie en door de optochtcommissie ter assistentie 
aangezochte personen. 
 
Het gelijktijdig meeverzekeren van de deelnemers is niet mogelijk en heeft in het 
verleden nooit plaatsgevonden. Deelnemende wagens die getrokken worden 
moeten verzekerd zijn via het trekkende voertuig. Aangezien het hier doorgaans 
een ander dan normaal gebruik van het trekkende voertuig betreft, is het verplicht 
aan uw verzekering op te geven dat u in de optocht meerijdt. Is het trekkend 
voertuig helemaal niet verzekerd dan zou u een dekking voor een korte  
termijn af kunnen sluiten. Het is ook mogelijk als buurtschap of groep om een W.A. 
verzekering af te sluiten voor de deelname aan de optocht. 
 
Als buurtvereniging is het overigens veel goedkoper om een doorlopende W.A. 
Verzekering af te sluiten, bovendien bent u dan ook gedekt bij andere activiteiten. 
 
De gemeente Gemert-Bakel heeft een collectieve verzekering waar de gemeente 
premie van betaalt. Informeert u eens bij de gemeente wanneer u in aanmerking  
komt voor deze verzekering en onder welke voorwaarden. 
 
Overigens is het ook verstandig om als een deelnemend voertuig niet aan de 
wettelijke eisen voldoet overleg te plegen met de plaatselijke politie. 
 
En tenslotte dit: het tijdens de optocht strooien met snoep, fruit e.d. levert een risico 
op voor kinderen, die dan alleen nog oog hebben voor deze snoepjes en niet meer 
voor de rijdende wagens. Houd hier a.u.b. rekening mee. 
 
 
 

http://www.krulstarte.nl/


Het bestuur van CV De Krulstarte wenst u veel plezier met de Mortelse optocht en 
de voorbereidingen daarop. 
 
December 2019 
 
 


