Carnavalstoet gemeente Willebroek
Reglement:
1. De deelnemende groepen moeten ten laatste om 13u30 op de verzamelplaats
(Stationsstraat en/of Kerkstraat) aanwezig zijn, waar hen een plaats zal aangewezen
worden door de leden van het Comité van de Carnavalstoet.
2. De deelnemende groepen dienen zich steeds te houden aan de onderrichtingen van
de leden van het Comité van de Carnavalstoet.
3. Het is verboden voor eigen rekening geldinzamelingen te doen, zowel voor, tijdens of
na de carnavalstoet.
4. Elke groep moet zorgen voor een drager van het volgnummer:
a. Dit nummer moet vanaf de verzamelplaats, op een goed zichtbare wijze, aan
de kop van elke groep worden gedragen of aan de wagen bevestigd. Dit
nummer is af te halen op het gemeentehuis August Van Landeghemstraat 99
(ingang met trappen).
5. Bij aankomst op de verzamelplaats worden de leden van elke groep door een lid van
het Comité geteld, dit gebeurt eveneens tijdens de optocht. Indien het opgegeven
aantal deelnemers niet aanwezig is, zal het Comité van de Carnavalstoet beslissen
over een eventuele prijsvermindering.
6. Worden niet in de stoet toegelaten:
a. Partijvlaggen;
b. kentekens of uniformen strijdig met de eenheid van het land of die een
bepaalde politieke strekking aanduiden.
7. In verband met het voeren van publiciteit in de carnavalstoet zelf zal dit, geval per
geval, behandeld worden. Praalwagens behangen met reclameborden kunnen op
initiatief van de leden van het Comité steeds verwezen worden naar de reclamestoet.
8. De onderlinge afstand tussen de verschillende groepen mag niet meer bedragen dan
vijftig meter.
9. Het is niet toegelaten om de groep te verlaten tijdens de doortocht in de gemeente.
10. De vergoedingen voor deelname aan de carnavalstoet, zowel voor de contractueel
vastgelegde groepen als voor de groepen die deelnemen aan de beoordeling door de
jury – zullen gestort worden op de post- of bankrekening van de vereniging.
11. Een boete van VIJFENTWINTIG EURO zal toegepast worden bij niet inleveren van
het volgnummer.
12. Het reclameblok vertrekt om 14 uur stipt.
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13. De carnavalstoet sluit meteen aan achter de reclamestoet.
14. De leden van het Comité zullen de carnavalstoet op verschillende plaatsen
controleren en de groepen aansporen om dichter aan te sluiten of ze eventueel trager
laten op te stappen zodanig dat er geen grotere openingen dan 50 meter ontstaan
tussen de groepen onderling.
15. Tussen 12u00 en 14u00 kunnen de deelnemers gebruik maken van de voor hen
voorziene toiletten
16. Confetti :
a. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft, in zitting van 4
januari 2008, besloten het gebruik van confetti niet meer toe te laten. De
leden van het Comité, al dan niet bijgestaan door de Politie, zullen er op
toezien dat de groepen geen confetti uitsmijten of onder welke vorm ook
trachten te gebruiken. Bij overtreding zal een gedeelte van het
prijzengeld ingehouden worden.
17. Het Gemeentebestuur van Willebroek en het Comité van de Carnavalstoet zijn niet
verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen met deelnemers van de stoet en/of aan
toeschouwers, noch voor schade aan eigendommen en diefstal.

Vorming :
Stationsstraat – Kerkstraat
Route:
De route van de carnavalstoet en eventuele wijzigingen worden ieder jaar opnieuw
gecommuniceerd.

Namens het Comité van de Carnavalstoet

Dennis Dierickx
Voorzitter
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