
 
 

Paraaf conctactpersoon: 
 

Paraaf Bestuurder: 

                                     Aelse, 18-01-2023 
 
 

AANMELDINGSFORMULIER OPTOCHT AELSE 
 

ZONDAG 19 FEBRUARI 2023 
 
 
1. Naam van groep / persoon / vereniging:  ......................................................................... 
 
wenst deel te nemen aan de carnavalsoptocht 2020 met een 
     0 groep* 
     0 groep + wagen* 
     0 wagen* 
     0 einzelänger* 
            *aankruisen wat van toepassing is 
 
2. Contactpersoon:  Naam : .............................................................................. 
                     Adres: ............................................................................... 
   Plaats: ………………………………………………………. 
                     Telefoon:........................................................................... 
   Mail:…………………………………………………………….. 
Ik geef hiermee CV de Sajelaire toestemming om a.d.v. deze gegevens contact met mij op te nemen 

voor vragen of informatie m.b.t. activiteiten van CV de Sajelaire. 
 

 
   3. Adres/plaats waar groep/wagen wordt gemaakt: ....................………………. 
……………............................................………………………………………….. ……………                  
 
4. Lengte van het geheel (t.b.v. opstellen)** 
   Lengte:           ...............…… meter 
   Aantal personen:  ............... personen 
 

**zie reglement voor de voorwaarden m.b.t. de afmetingen 
 
5A. Heeft een optochtverzekering:  5B. Voertuig en wagen zijn APK-gekeurd**** 
 
Ja / nee ***     Ja / nee*** 
 

  *** elke groep dient zelf een verzekering af te sluiten. Bij geen verzekering 
geschiedt deelname op geheel eigen risico en is de bestuurder verantwoordelijk 

**** of een verklaring van technische deugdelijkheid door een erkend bedrijf 
 
 
6. Omschrijving van het uit te beelden onderwerp: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………… 

                                                                                   



 
 

Paraaf conctactpersoon: 
 

Paraaf Bestuurder: 

Aelse, 02-01-2023 
 
 

REGLEMENT OPTOCHT AELSE 
ZONDAG 19 FIBBERWARI 2023 

 
1. Deelname aan de optocht kan alleen indien een optochtnummer is verleend, 

het optochtnummer moet zichtbaar worden meegevoerd. 
 

2. De optochtnummers moeten worden afgehaald op zaterdag 18 februari 
2023 van 19.00 u. - 20.00 u. in café t Trefpunt!! 

 
3. De organisatie houdt zich het recht voor om, voorstellingen van personen of 

zaken, die aanstoot geven of kunnen geven aan bepaalde 
bevolkingsgroepen of personen, uit de optocht te verwijderen. 

 
4. Door de deelnemers aan de optocht mag geen sterke drank worden 

meegevoerd. Indien door de deelnemers aan de optocht zwakalcoholische 
dranken worden meegevoerd dienen deze dranken uit het zicht van 
toeschouwers te worden geplaatst dan wel dusdanig worden afgedekt dat ze 
niet zichtbaar zijn. De optochtdeelnemer mag geen glaswerk op de 
openbare weg voorhanden hebben. Het consumeren van zwakalcoholische 
dranken is uitsluitend toegestaan uit plastic bekers. Het meevoeren van 
tapinstallaties is verboden. 

 
5. Deelnemers dienen zich te houden aan de wetgeving. Voor personen onder 

de 18 jaar is alcohol dan ook verboden. Door deelnemers aan de optocht 
zijnde 18 jaar en ouder mag ten hoogste 2 liter zwakalcoholhoudende drank 
worden meegevoerd c.q. genuttigd. 

 
6. Carnavalswagens dienen aan de volgende maten te voldoen: breedte 3 

meter, lengte (inclusief trekker) 16,50 meter en hoogte 4,80 meter. 
 

7. Het vervoer van personen is alleen toegestaan tijdens de optocht. 
 

8. Trekkende motorvoertuigen moeten een geldig APK hebben. Overige 
wagens dienen ook een APK óf een verklaring van technische 
deugdelijkheid te hebben van een erkend bedrijf. Bestuurders van 
motorvoertuigen moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.  

 
9. De opbouw en constructie van de wagens dient van deugdelijke  

kwaliteit te zijn en tevens veilig voor deelnemers en publiek. 
  



 
 

Paraaf conctactpersoon: 
 

Paraaf Bestuurder: 

10. Uiteraard is het voor bestuurders van aan de optocht deelnemende 
voertuigen verboden om onder invloed te zijn van een stof (alcohol, drugs, 
medicijnen etc.) die de rijvaardigheid kan beïnvloeden. 

 
11. Opstellen vindt plaats op het Kempken, parkeerplaats Haslou en op de  

Daalstraat. De opstelplaats is alleen via Mergelakker en Schuttersstraat  
bereikbaar. Ontbinden vindt plaats op het Dorine Verschurenplein alleen 
voor groepen en aan de Michiel de Ruyterstraat voor wagens en groepen 
met  wagens. Het nadrukkelijke verzoek vanuit gemeente en politie om 
niet op het Dorine Verschureplein en aangrenzende straten te blijven 
staan. Dit vanwege (geluids)overlast! 

 
12. Opstellen tussen 12.00u en 13.15u, hierbij moeten de aanwijzingen door 

leden van het optocht- comité en/of leden van de raad van elf worden 
opgevolgd. Let op: de optocht start dit jaar ook weer om 1330uur!!! Wees op 
tijd en voorkom uitsluiting!!! 

 
13. Deelnemende wagens dienen vóór aanvang en na afloop van de optocht 

niet langer op de weg te staan dan strikt noodzakelijk, zodat het overige 
verkeer en de doorgang van hulpdiensten niet wordt belemmerd. Wagens 
en groepen met wagens dienen na de optocht en het ontbinden het Dorine 
Verschureplein te verlaten om geluidsoverlast voor omwonenden te 
beperken. 

 
14. Het strooien van papiersnippers, stro en ander gelijksoortig materiaal is 

verboden.  
 

15. Indien folders, presentjes, snoep, fruit e.d. vanaf een optochtwagen wordt 
uitgegooid/verstrekt, dient ter bescherming van de toeschouwers, tenminste 
aan iedere zijde van dat voertuig één persoon met de optocht mee te lopen, 
welke verantwoordelijk is voor de veiligheid rondom die wagen. Het 
uitgooien/verstrekken dient te geschieden zonder dat personen hierdoor 
schade (waaronder letsel) ondervinden en op die manier zodat de openbare 
ruimte én privé ruimten niet onnodig last ervaren.  

 
16. Elke optochtwagen dient uitgerust te zijn met een prullenbak of iets 

dergelijks waarin alle rommel verzameld kan worden. 
 

17. Het maximale toelaatbare geluidsniveau voor muziek mag ter plaatse van de 
toeschouwers van de optocht niet meer bedragen dan 100 dB(A) en 115 
dB(C) zonder toepassing straffactor. Dit geluidsniveau wordt gemeten op 4 
meter van de wagens/karren. 

 
18. Ambtenaren van gemeente en/of politie of daarvoor werkzame  

personen kunnen aan de hand van de heersende omstandig- 
heden tijdens het evenement, de vergunningvoorschriften ten  



 
 

Paraaf conctactpersoon: 
 

Paraaf Bestuurder: 

aanzien van het produceren van geluid bijstellen tot een voor  
de gemeenschap acceptabel niveau. 
 

19. Elke deelnemer dient zich te houden aan onderstaande voorschriften vanuit 
de brandweer. Onderstaande voorschriften zijn niet uitputtend. Denk altijd 
zelf na of de (brand)veiligheid gewaarborgd is met de maatregelen die u 
heeft genomen. 

 Het is ten strengste verboden om tijdens de optocht open vuur te gebruiken. 

 Er dient een goedgekeurde brandblusser (min. 6 kg poeder, schuim of CO2) 
aanwezig te zijn nabij een stroomaggregaat. 

 Er dient een goedgekeurde brandblusser (min. 6 kg poeder, schuim of CO2) 
aanwezig te zijn in elk trekkend voertuig. 

 In gebruik zijnde kabelhaspels dienen helemaal afgerold te worden vanwege 
mogelijk brandgevaar. 

 Het gevraagde elektrische vermogen mag niet meer zijn dan wat is 
aangegeven op een verdeeldoos of kabelhaspel. 

 Reservebrandstof ten behoeve van een stroomaggregaat mag alleen in een 
stalen jerrycan opgeslagen worden. 

 Opslag van reserve brandstof mag niet in de nabijheid van warmtebronnen 
worden opgeslagen. 

 Bij een jerrycan dient een trechter aanwezig te zijn voor het bijvullen. 

 Aggregaten mogen niet tijdens het rijden van de optocht worden bijgevuld. 

 Opstelling van het stroomaggregaat gebeurt in een goed geventileerde 
ruimte; 

 In de nabijheid van het stroomaggregaat zich uitsluitend moeilijk ontvlambare 
materialen bevinden. 

 Het stroomaggregaat en jerrycans dienen bereikbaar te zijn en moeten 
worden vastgezet, zodat deze niet kunnen omvallen of kantelen. 

 De elektrische installaties dienen vochtbestendig te zijn. 

20. Vuurwerk is ten strengste verboden! 
 

21. De geluidsboxen op de wagens/karren dienen naar binnen  
gericht te zijn. Zogenaamde geluidswanden zijn dan ook niet toegestaan.  
 

22. Het ten gehore brengen van muziek is enkel toegestaan tijdens de optocht. 
Tijdens het opstellen voor dan wel het wachten op vertrek van de optocht 
mag, behoudens het afstellen van de geluidsinstallatie, geen muziek ten 
gehore worden gebracht. 

 
23. Aanwijzingen van leden van het optochtcomité alsmede leden van de raad 

van elf moeten worden opgevolgd. 
 

 



 
 

Paraaf conctactpersoon: 
 

Paraaf Bestuurder: 

 
24. Eventuele door ambtenaren van de gemeente en/of Politie of daarvoor 

werkzame personen gegeven aanwijzingen met betrekking tot de  
openbare orde en/of veiligheid en/of in het belang van de vrijheid  
van het verkeer dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. 
 

25. De optocht dient aangesloten en zonder oponthoud de route te volgen. 
Deelnemers mogen door hun uitbeelding/act niet het normale verloop 
verstoren. Elke deelnemer/groep/wagen aan de optocht is verplicht de 
afstand tot  de voorliggende deelnemer/groep/wagen tot 30 meter te 
beperken. 

 
26. Bij inlevering van het optochtnummer bij het ontbinden van de optocht 

ontvangt de deelnemer een herinneringsvaantje. 
 

27. Het is niet mogelijk om een vergoeding aan te vragen. 
 

28. Deelnemende voertuigen aan de optocht dienen verzekerd te zijn tegen 
wettelijke aansprakelijkheid. CV de Sajelaire adviseert deelnemende 
groepen en groepen met wagens ook een optochtverzekering af te sluiten 
voor ongevallen. Indien er geen verzekering is afgesloten is de bestuurder 
van het deelnemend voertuig verantwoordelijk. 

 
29. Deelname geschiedt op geheel eigen risico. CV de Sajelaire kunnen niet 

aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen en geleden schade voor, 
tijdens en na de optocht. 

 
30. Door ondertekening van dit formulier gaat de contactpersoon en bestuurder 

van het deelnemend voertuig met de voorwaarden binnen dit reglement. 
 

 
Voor akkoord:  d.d. ………………………   

Naam contactpersoon: …………………………………………………… 
Telefoon  contactpersoon: ………………………………………………………... 
Handtekening contactpersoon:  …………………………   
 
Naam bestuurder: …………………………………………………… 
Handtekening bestuurder:  …………………………   
 
 
  



 
 

Paraaf conctactpersoon: 
 

Paraaf Bestuurder: 

DIT FORMULIER MET VOLLEDIG INGEVULD AANMELDINGSFORMULIER 
INLEVEREN! 

 
 
DIT FORMULIER WORDT ALLEEN GEACCEPTEERD INDIEN HET  
VOLLEDIG INGEVULD IS INCLUSIEF OP ELKE PAGINA EEN  
PARAAF VAN DE CONTACTPERSOON EN BESTUURDER! 

 
 
Dit formulier uiterlijk inleveren voor 06 februari 2023 bij: 
Roger Pepels   Danny Teunissen 
Stationsstraat 145   Wijngaardstraat 33 
6181 AG Elsloo   6181 GD  Elsloo 
      
Of per mail:  sikretaris-cvdesajelaire@outlook.com 


