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Reglement voor ‘Kaais Zomercarnavals Parade’ 

 
 
 

A. Algemeen: 
 

1. Deelname aan de optocht staat open voor iedereen, mits wordt ingespeeld op het 
Zomercarnaval. Voorbeeld naar Caribisch, Braziliaans carnaval, e.a. 

 
2. Deelnemers jonger dan 14 jaar worden zonder begeleiding niet toegelaten 

 
3. Iedere deelnemer is verplicht zijn ontwerp en uitbeelding af te stemmen op normaal 

te stellen eisen van maatschappelijk fatsoen. De uitvoering dient zomers carnavalesk 
te zijn. Militaire outfits zijn niet toegestaan, tenzij schriftelijke goedkeuring van 
organisatie 

 
4. Eventuele constructies dienen van dusdanige uitvoering te zijn, dat de veiligheid van 

deelnemers en toeschouwers niet in gevaar komt en de voortgang van de optocht 
niet belemmerd wordt 

 
5. Constructies op wagens dienen van dusdanige uitvoering te zijn, dat deelnemers niet 

gemakkelijk van de wagen af kunnen vallen. Met name voor kinderen dient men daar 
rekening mee te houden 

 
6. Iedere deelnemer moet particulier verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid 

(WA). Ook alle voertuigen dienen WA verzekerd te zijn 
 

7. St. de Gangmaokers is niet verantwoordelijk voor evt. schade en of vermissing van 
persoonlijke eigendommen der deelnemers 

 
8. Het Kaais Zomercarnaval mag niet gebruikt worden om zgn. deelnemers vanuit het 

Buitenland naar Nederland te laten overkomen, om vervolgens na afloop van het 
Zomercarnaval asiel aan te vragen in Nederland.  Stichting de Gangmaokers 
(organisatie Kaais Zomercarnaval) is daarvoor niet verantwoordelijk en dan ook niet 
aansprakelijk 
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B. Deelname: 
 

9. Voor prijzen van de ‘Vakjury’ Parade komen de volgende deelnemers in aanmerking: 
- Carnavalsgroepen, zowel loop als met wagen, die een creatie uitbeelden 
- Individuelen die een creatie uitbeelden 
- Hierboven genoemden geld ook voor de ‘Publieksjury’ 

 
10. Deelnemers die voor en na de optocht in Oosterhout elders willen deelnemen, met 

dezelfde creatie, zijn daarin geheel vrij 
 
 

C. Categorieën 
 

11. Bij inschrijving moet iedere deelnemer(-ster) opgeven in welke categorie hij/zij wenst 
deel te nemen. De optochtcommissie c.q. de jury beslist over de uiteindelijke indeling 
in categorieën. Algemene opmerking: In verband met de juiste beoordeling in de  
diverse categorieën is het noodzakelijk dat iedere deelnemer zijn categorie duidelijk 
aangeeft op het inschrijfformulier. Carnavalsgroepen zijn Showgroepen met creatie 

 
Categorie 1 Carnavalsgroepen: Met/zonder muziek en met/zonder wagen 
Categorie 2 Individuelen           : Met/zonder muziek en met/zonder wagen 
Categorie 3 Brassbands           : Met/zonder danseressen 
Categorie 4 Sambabands         : Met/zonder danseressen 
Categorie 5 Steelbands            : Met/zonder danseressen 
 
 

D. Prijzenschema en jury 
 

12. Het prijzenschema wordt door het bestuur van de Gangmaokers samengesteld aan 
de hand van het aantal inschrijvingen tot deelname en het beschikbare budget.    
- Categorie 1 en 2 kent drie prijzen per categorie (geldprijs met oorkonde) 
- Categorie 3 t/m 5 kent prijzen per categorie in de vorm van oorkondes 

 
13. De Gangmaokers benoemt de voorzitter van de jury. Deze stelt de jury samen,  

bestaande uit tenminste negen personen, te weten: 
    - Minimaal 3 personen voor de Carnavalsgroepen 
    - Minimaal 3 personen voor de individuelen 
    - Minimaal 3 personen voor de muziekgroepen 
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   De jury begint met de beoordeling direct tijdens het vertrek van de optocht. 
   Bij de beoordeling gaat de jury uit van de volgende beoordelingsnormen: 
   Idee                 maximaal 10 punten 
   Uitbeelding en afwerking              maximaal 20 punten 
   Zomers Carnavalesk Tropisch gehalte maximaal 30 punten 
   Er vinden minimaal 2 beoordelingen per jurylid, op verschillende plaatsen tijdens 
   de optocht plaats 
 

14. Naast de aangestelde jury, wordt ook nog een Publieksjury gevormd. Voor deze 
publieksjury kan een ieder die daartoe behoefte heeft, zich opgeven bij de organisatie 

 
15. De uitslag wordt medegedeeld op een nader te bepalen plaats en tijdstip, doch op de 

dag van de optocht zelf. De prijzen worden tijdens de bekendmaking overhandigd 
 

16. De uitslag van de jury is bindend en kan niet over worden gecorrespondeerd 
 

17. Het door iedere deelnemer behaalde aantal punten en het juryrapport worden zo  
spoedig mogelijk schriftelijk bekend gemaakt 

 
 

E. Verplichting der deelnemers: 
 

18. De deelnemers dienen met de hiernavolgende punten rekening te houden: 
 
- Dat inschrijving alleen mogelijk is middels het door de Gangmaokers verstrekte 

inschrijfformulier. Dit formulier dient op de afgesproken datum te zijn ingeleverd 
bij de organisatie St. de Gangmaokers. Na inlevering van het inschrijfformulier 
ontvangt u een ontvangstbevestiging. Daarna, dan wel tegelijk, volgt een 
deelnamebevestiging 

- Dat de gegeven maximale afmetingen der wagens beslist niet overschreden 
mag worden. Maximale afmetingen wagens: Breedte 3 meter, hoogte 4 meter. 

- De organisatie draagt geen zorg voor proviandwagens. Door deelnemers is er 
één proviandwagen per groep toegestaan, zonder reclame tenzij met schriftelijke 
toestemming 

- Dat bij een ernstige storing of defect de dichtstbijzijnde optochtcommissaris moet 
worden gewaarschuwd. De creatie moet onmiddellijk, desnoods met behulp van 
het publiek, uit de route worden gehaald en de rest van de stoet laten passeren. 
Later kan de eventueel gerepareerde creatie, na toestemming van de 
optochtcommissaris, worden ingevoegd 

- Dat op de voertuigen rondom hekjes of andere stevige steunpunten dienen te zijn 
aangebracht die goed bevestigd moeten zijn. Zie ook punt A5 

- Dat iedere deelnemer een half uur voor vertrek van de optocht op de hem/haar 
toegewezen plaats van opstellen aanwezig dient te zijn 

http://www.kaaiszomercarnaval.nl/
mailto:info@kaaiszomercarnaval.nl


©  

4 

Het ‘Kaais Zomercarnaval’, een Kaais Tropisch Festijn!  

 

Voorzitter + info : Theo Poortvliet, tel. 06-20810126 / 06-14505341 
Secretariaat: St. de Gangmaokers, Anita van Brakel, p/a Prinsendam 66, 4908 AB Oosterhout (N-Br) 06-18639660 

Site: www.kaaiszomercarnaval.nl           E-mail: info@kaaiszomercarnaval.nl  
KVK nummer: 50517325                       Rabobank: NL62 RABO 0148.0100.75 

 
- Dat iedere wagen/loopgroep etc. begeleid dient te worden door een 

verantwoordelijk persoon en die met name verantwoordelijk is voor de punten A2, 
3, 4 en 5 

- Dat iedere deelnemer zijn/haar volgnummer, op de afgesproken plaats en tijd 
dient op te halen en dat het duidelijk zichtbaar voor zich uit draagt 

- Dat de gehele optochtroute, zoals die door de organisatie tevoren 
bekendgemaakt is en gepubliceerd, wordt gevolgd. Wordt deze gedeeltelijk 
gevolgd, vervalt het recht op een prijs 

- Dat het voeren of uitbeelden van datgene wat het oogmerk van reclame draagt, 
verboden is. Zowel voor voertuigen als outfits, uitzonderingen daargelaten. Men 
dient dit van te voren te overleggen. Schriftelijke goedkeuring van de organisatie 
is vereist 

- Dat de aanwijzingen van de optochtcommissarissen te allen tijde stipt opgevolgd 
dienen te worden, ook als deze aanwijzingen eventueel afwijkend zouden zijn van 
de normale gang van zaken 

- Dat het bestuurders van voertuigen e.d. verboden is tijdens de optocht 
alcohol houdende dranken te gebruiken 

- Dat, zulks op straffe van uitsluiting, bovenstaande bepalingen dienen te worden 
uitgevoerd 

 
 

F. Aansprakelijkheid: 
 

19. Het bestuur van St. de Gangmaokers kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor 
schade uit welke hoofde dan ook, die niet gedekt is op grond van de door haar 
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 

                          Voor zover u particulier deelnemer bent aan de optocht, dekt uw WA verzekering  
                          voor particulieren eventuele schade en, voor zover u als vereniging optreedt, raden  
                          wij u aan een particuliere WA verzekering voor uw vereniging af te sluiten 

 
20. Voor het geval waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van St. de 

Gangmaokers 
 
       21.  Door inschrijving als deelnemer(-ster) aan de optocht, onderwerpt men zich aan dit 
      reglement 
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