
REGLEMENT VAN DE KINDER-EN VOLWASSENENOPTOCHT VORTUM-MULLEM 

 

Carnavalsvereniging “De Plekkers” heeft dit jaar weer een vergunning gekregen 

om een kinderoptocht en een  

volwassenenoptocht te houden. Deze zal geschieden onder de volgende 

voorwaarden: 

1. Alle deelnemende voertuigen en aanhangers dienen: 

a. te voldoen aan de technische eisen volgens de verkeerswetgeving; 

b. door de respectievelijke eigenaar(s)/houder(s) WA verzekerd te zijn 

overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 

Motorvoertuigen; Eigenaar(s)/houder(s) dienen vooraf bij hun 

verzekeringsmaatschappij te informeren of hij tijdens het deelnemen 

met een voertuig aan een carnavalsoptocht tegen wettelijke 

aansprakelijkheid verzekerd is..  

c. Bestuurd te worden door een persoon die in het bezit is van het voor 

het betreffende voertuig vereiste rijbewijs. 

2. Het rijden met een carnavalsvoertuig mag alleen plaatsvinden vanaf een uur  

voor het opstellen en tot een uur na het ontbinden van de optocht. 

3. Definitie carnavalsvoertuig: 

Een voertuig op vier of meer wielen dat aan het verkeer kan deelnemen. De 

voortbeweging tijdens de optocht is niet van toepassing. Skelters,  

bolderwagens en dergelijke vierwielers worden niet als wagen aangeduid. 

4. Het is verboden alcoholische dranken mee te nemen en te nuttigen. Gebeurt  

dit toch, dan is diskwalificatie het gevolg.  

5. De carnavalsvereniging kan niet voor lichamelijk letsel en/of materiële 

schade aansprakelijk gesteld worden. 

6. Aanwijzingen van de optochtcommissie/bestuur van “De Plekkers” of 

rijkspolitie dienen direct opgevolgd te worden. 

7. Het is ten strengste verboden om hooi, stro of andere materialen voor of 

tijdens de optocht te verspreiden. 

8. Iedere deelnemer moet zijn nummer op een duidelijk zichtbare plaats 

bevestigen.  

9. Over toegekende prijzen kan niet worden gediscussieerd. 

10. Punten waar juryleden op beoordelen: 

- thema (heeft het iets met carnaval, Vortum-Mullem of … te maken) 

- originaliteit 

- opbouw, verzorging en afwerking 

- presentatie 

    11.   Het is toegestaan om in de optocht muziek ten gehore te brengen 

    

                                                                                                                                                                                                
 



   12.  Het is toegestaan dat de ouders hun kinderen tijdens de kinderoptocht  

         begeleiden maar is meer dan de helft van de groep 17 jaar en/of ouder,  

         dan vallen ze onder de volwassenenoptocht. Personen vanaf 17 jaar vallen  

         onder de volwassenenoptocht. 

13. Door de optochtcommissie worden eventueel beschonken of andere 

onbekwame bestuurders en/of leiders direct van hun taak ontheven. 

14. De toegestane vaste afmetingen van de voertuigen: 

- Zij mogen niet hoger zijn dan 6 meter. 

- Zij mogen niet breder zijn dan 2.55 meter. 

- Iedere wagen, afzonderlijk mag niet langer zijn dan 12 meter. 

15. De optocht is verdeeld in een kinderoptocht en een volwassenenoptocht  

 met elk 4 categorieën. Er wordt bij de volwassenenoptocht onderscheid

 gemaakt tussen deelname uit Vortum-Mullem en daarbuiten. Deelname van 

 buiten Vortum-Mullem krijgt na afloop van de optocht “startgeld” en 

 dingen verder niet meer mee in de prijzen. 

    16. De prijs of “startgeld” kan alleen tegen inlevering van het startnummer

 in ontvangst genomen worden. 

    17. Op grond van de algemene plaatselijke verordening voor de gemeente  

 Land van Cuijk (APV) is het vervoer van personen in of op aanhangers        

 achter  een motor voertuig uitsluitend toegestaan vanaf start- 

/opstellingsplaats van de optocht tot de plaats waar de optocht zal 

eindigen c.q. zal worden ontbonden. Het vervoer van de personen in of op 

aanhangers  voorafgaande en na afloop van de optocht is derhalve niet 

toegestaan  en op grond van het RVV verboden. 

    18. De wisselbeker kan alleen gewonnen worden door deel te nemen aan de 

 kinderoptocht. 

 Indien de wisselbeker 3 maal achtereenvolgens, of 5 maal in totaal, wordt 

 gewonnen mag men de wisselbeker houden. 

19. In alles waarin dit reglement niet voorziet, beslist de optochtcommissie.                     

20.Op het carnavalsvoertuig dient een poederblusser met een inhoud van ten  

minste 6 kg aanwezig te zijn. 

     21.Het geluidsniveau van de geluidsinstallatie mag maximaal 90Db bedragen. 

 

 

 

 

                                                                                        
                                                                                                         

Hopelijk tot ziens 

in de optocht en 

veel succes! 

 


