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REGLEMENT CARNAVALSTOET
LOSSE GROEPEN
2019
ALGEMEEN
Artikel 1
Het maximum aantal toegelaten losse groepen is 40. De losse groepen kunnen zich inschrijven
vanaf 12 november 2018 tot uiterlijk 30 november 2018.
Losse groepen bestaan uit minimum 2 leden.
Artikel 2
Losse groepen zijn niet gebonden aan het carnavalsthema.
Alle losse groepen worden toegelaten de tribune te passeren. Dansen is niet toegelaten en
oponthoud veroorzaken is verboden.
Losse groepen die tijdens de stoet overlast veroorzaken, worden verwijderd.
Artikel 3
Losse groepen mogen niet deelnemen met gemotoriseerde voertuigen. Bij vaststelling worden zij
uit de stoet verwijderd.
HOE INSCHRIJVEN
Artikel 4
Het inschrijvingsformulier wordt op de website geplaatst vanaf 1 november 2018 en is ook te
verkrijgen op de dienst evenementen, Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove.
Het reglement is te bekomen op de dienst evenementen vanaf 12 november 2018 en via de
website van de stad www.ninove.be.
Je kan enkel inschrijven via mail of per post. Datum van de mail of poststempel geldt als
inschrijvingsdatum (vanaf 12 november 2018, 00.00 uur, tot 30 november 2018, 24.00
uur). Vroeger ingediende inschrijvingen worden niet aanvaard als inschrijving.
Alleen volledig ingevulde formulieren komen in aanmerking als inschrijving.
De dienst evenementen deelt per mail mee of je bent ingeschreven of niet in aanmerking komt in
de loop van de maand december.
Wijzigingen moeten onmiddellijk (tot uiterlijk één maand voor carnaval) aan de dienst
evenementen worden gemeld.
OPSTELLING EN VORMING
Artikel 5
De losse groepen worden op in Industriezone 2 (Nederwijk-Oost/Pamelstraat-Oost) opgesteld. Zij
moeten zich plaatsen op het overeenstemmend nummer dat daar is geplaatst.
Vorming op zondag :
De vorming van de stoet gebeurt tussen 9 uur en 11 uur. Ten laatste om 11 uur moeten
de losse groepen op hun aangeduide plaats staan in Industriezone 2 (NederwijkOost/Pamelstraat-Oost).
Eens vertrokken dienen de carnavalsgroepen alles in het werk te stellen om elkaar zo goed
mogelijk te volgen.
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Artikel 6
Indien er meer dan 40 inschrijvingen zijn, wordt er een reservelijst aangelegd. Indien er losse
groepen om één of andere reden besluiten toch niet deel te nemen aan de stoet, komen de
groepen van de reservelijst in aanmerking (volgens datum van inschrijving).
AFHALEN VOLGNUMMER
Artikel 7
Al de ingeschreven losse groepen halen vanaf maandag 21 januari 2019 tot en met vrijdag 8
februari 2019 (idem vaste groepen) een bord met volgnummer en het veiligheidsplan af bij de
dienst evenementen, tijdens openingsuren, Oudstrijdersplein 6, Ninove.
Zij dienen dit volgnummer goed zichtbaar te bevestigen, nodig voor de jurering.
BETALING WAARBORG
Artikel 8
Voor het nummerbord dient een waarborg te worden betaald van 10 euro.
Deze waarborg wordt terugbetaald bij de dienst evenementen vanaf maandag 18 maart 2019
tot en met vrijdag 29 maart 2019, indien het nummerbord in goede staat wordt
binnengebracht.
VERZEKERING TEGENOVER DERDEN
Artikel 9
De ingeschreven losse groepen en hun leden zijn alleen tijdens de zondagstoet verzekerd
tegenover derden gedurende het traject van de stoet én gedurende de kortste weg van de
stelplaats naar het traject van de stoet en terug, volgens de reglementering van het K.B. van 27
januari 2008 + omzendbrief van 22 januari 2009.
Een zware fout (bv. dronkenschap) of vrijwillige schade, gepleegd door de leden van de groep, is
niet gedekt en valt onder de verantwoordelijkheid van de groep zelf.
Losse groepen zijn niet ingeschreven voor de maandagavondstoet en bijgevolg ook niet
verzekerd.
Het is aanbevolen dat de deelnemende losse groepen een eigen verzekering nemen voor
de maandagavondstoet indien ze deelnemen. (Fen Oost-Vlaanderen)
GENERATOR
Artikel 10
Indien de losse groepen gebruik maken van een generator dient een brandblusapparaat (minimum
9 kg) te worden voorzien.
TANKBEURT
Artikel 11
Er zijn geen tankbeurten meer voorzien. Er mogen geen brandstoffen meer worden meegenomen.
Wie toch betrapt wordt op tanken wordt levenslang uitgesloten van deelname aan de Ninoofse
carnavalstoet (zie uittreksel van 14 juli 2015 als bijlage)
Het prijzengeld wordt niet uitbetaald.
BRANDBLUSAPPARAAT
Artikel 12
Een lid van de stedelijke feestcommissie en een lid van de brandweer komen tussen 11 uur en 12
uur langs om te controleren of er een geldig brandblusapparaat aanwezig is (minimum 9 kg).
Groepen die een nieuw brandblusapparaat moeten huren of kopen, kiezen best een
schuimblusser.
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VERANTWOORDELIJKHEID FEESTCOMMISSIE
Artikel 13
De stedelijke feestcommissie kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor
gebeurlijke ongevallen, zowel op het traject als van en naar de Roze Zondagstoet en de
maandagavondstoet.
JURY + PRIJZEN
Artikel 14
De prijsafroeping gebeurt op zondagavond van op het balkon van het oud stadhuis, vanaf 22.30
uur, door de stedelijke feestcommissie.
VERKIEZING “BESTE LOSSE GROEP”
Artikel 15
De prijs voor de origineelste “Beste Losse groep” groep bedraagt 150 euro + trofee.
Alleen de ingeschreven losse groepen kunnen deelnemen aan de verkiezing tot “Beste losse
groep”, uitgezonderd de “buiten-categorie” groep(en).
De jury voor het beoordelen van dit klassement wordt bepaald door de stedelijke feestcommissie.
UITBETALING PRIJZENGELD
Artikel 16
De uitbetaling van 150 euro voor de “Beste Losse groep” gebeurt in het oud stadhuis,
Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove, vanaf maandag 18 maart 2019 tot en met vrijdag 22 maart
2019, tijdens openingsuren van de dienst cultuur/evenementen.
De contactverantwoordelijke, aangeduid op het inschrijvingsformulier, moet op maandagavond het
formulier met het toegekende prijzengeld, vóór 22 uur, komen ondertekenen in de polyvalente zaal
van de bibliotheek.
Indien de verantwoordelijke niet komt tekenen op maandagavond, vervalt het prijzengeld.
VERBODEN
Artikel 17 : Verbodsbepalingen tijdens het carnavalsweekend (zaterdag t.e.m. dinsdag) :
Volgende zaken zijn ten strengste verboden:

gebruik van de spoorwegovergang in de Weggevoerdenstraat en/of Preulegem.

het gebruik van confettikanonnen.

reclame maken, onder welke vorm ook. Dus géén reclame op wagen(s), trekkers of
kostuum(s) en zeker géén reclamefolders uitdelen. Ludieke teksten daarentegen kunnen
wel. Snoepjes uitdelen aan de toeschouwers ook.

drank in glas en glazen drankverpakking gebruiken. Alleen drank in blik, karton of plastiek
wordt toegelaten. Groepen moeten zelf vuilniszakken meebrengen om hun afval weg te
werken.

iedere vorm van vuur, geïmproviseerde barbecues, gasbranders, … mee te nemen.
Overtreders kunnen worden bestraft met een geldboete per inbreuk volgens het GASreglement.

dieren mee te voeren of te laten mee opstappen.

het werpen van allerhande vuiligheid en/of dierlijk afval (bv. kippenpoten)

gebruik van pornografisch materiaal. De Stedelijke Feestcommissie en de ordediensten
hebben het recht om tot op het laatste ogenblik - zelfs tijdens de optocht - die groepen uit
de stoet te nemen, die geacht worden niet te voldoen aan de bepalingen in verband met de
waardigheid en de zedigheid van de Ninoofse Carnavalsstoet.

van op de praal- en muziekwagens om het even wat uit te gooien naar de toeschouwers.
Uitzondering hierop zijn De Prinsenwacht en De Prinsencaemere.

met de muziekwagen in de stad te blijven staan en muziek te maken, behoudens die
wagens die speciale toelating hebben.

om skytracers te gebruiken (verstralers).
Indien de verbodsbepalingen niet worden nageleefd, zal de betreffende groep het volgende jaar
niet mogen deelnemen aan de Roze Zondagstoet.
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VERBODEN OP MAANDAG
Artikel 18
Door de politie is in het verleden vastgesteld dat verschillende groepen reeds van voor de middag
in de stad rondrijden en zorgen voor hinder en geluidsoverlast. Gevraagd wordt om pas tegen
18 uur naar het parcours te komen via de aangewezen wegroute, en niet vroeger in de stad rond
te hangen! De politie zal hier extra toezicht op houden en waar nodig optreden.
Vaste groepen moeten deze maatregel eveneens respecteren.
Enkel de groepen die de scholen begeleiden op maandag (voor en/of namiddag) en toestemming
hebben van de politie zijn toegelaten. Nadien moet de muziek worden stilgelegd tot bij de vorming
van de maandagavondstoet.
ALGEMEEN CARNAVALSREGLEMENT
Artikel 19
De losse groepen dienen eveneens het carnavalsreglement te respecteren.

DOOR HUN INSCHRIJVING VERKLAREN DE LOSSE GROEPEN ZICH AKKOORD MET DIT
REGLEMENT.

HET NIEUWE REGLEMENT IS VAN KRACHT VANAF 12 NOVEMBER 2018.
===============================
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