REGLEMENT KÈNDERSTOET IN KRUIKENSTAD 2019
TILBURG | DINSDAGMIDDAG 5 maart 2019

Commissie Jeugdzaken 2018-2019
Contact:
Carnavalsstichting Tilburg
Postbus 9204
5000 HE Tilburg
T.a.v.: Secretariaat Commissie Jeugdzaken
Mail algemeen: jeugdzaken@kruikenstad.nl
Telefoon: 06 – 12 05 33 13
Info: www.kruikenstad.nl

Inhoudsopgave
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Deelnemers ...........................................................
Categorieën...........................................................
Voorschriften ........................................................
Inschrijven ............................................................
Prijzen ...................................................................
Verzekering ...........................................................
Volgorde................................................................
Leiding en Voortgang...........................................
Uitsluitingen..........................................................
Diskwalificatie.......................................................
Slotbepalingen....................................................

3
3
5
6
7
8
9
9
9
10
10

Doelstelling van het reglement
Het doel van dit reglement is om de jaarlijkse Kènderstoet in Kruikenstad op een carnavaleske,
veilige, ordentelijke en sportieve manier te laten verlopen. Met deze doelstelling zetten deelnemers
in samenwerking met Commissie Jeugdzaken zich in om zowel publiek als deelnemers op een
carnavaleske manier te vermaken.

1

Deelnemers

.1
.2

Deelnemers dienen tussen de 4 en 15 jaar oud te zijn.
Gezien de jonge leeftijd van de deelnemers, dient in elke categorie minimaal één
begeleider mee te lopen. (zie punt 3.2 i n het hoofdstuk ‘ loopgroepen’ voor het
maximale aantal per categorie).
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Categorieën
Deelnemen aan de Kènderstoet kan in één van 7 categorieën:

.1

1
2
3
4
5
6
7

.2

Categorie
Knòtsgrôote Troepe
Grôote Troepe
Klèèn Troepe
Minitroepe
Meej zen Tweeje
Allêenig
Carnavalesk Orkest

Soort Categorie
Met of zonder voertuig(en)
Met of zonder voertuig(en)
Met of zonder voertuig(en)
Met of zonder voertuig(en)
Met of zonder voertuig(en)
Met of zonder voertuig(en)
Muziekgezelschap

Wagens
.2.1 Deelnemers bewegen de voertuigen handmatig voort. Gebruik van
gemotoriseerde voertuigen is uitsluitend toegestaan na schriftelijk akkoord van de
Commissie Jeugdzaken.
.2.2 Voertuigen, maar ook andere voorwerpen, dienen door de deelnemers na de
kènderstoet mee naar huis genomen te worden. Het is niet toegestaan dit achter te
laten op het eindpunt van de rondgang.
.2.3 De aankleding van het voertuig moet in direct verband staat met de act van de
deelnemers ofwel het ongemotoriseerd voertuig moet ondersteunend zijn aan de act.
.2.4 Wagens mogen na afloop van de Kènderstoet niet de Heuvel op.
.2.5 Het voertuig moet voldoen aan de volgende afmetingen:
Breedte
Max 3 mtr

Hoogte
Max 4,5 mtr

Lengte
Max 5 mtr
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Loopgroepen
.3.1 Het aantal personen per inschrijving moet voldoen aan de volgende omvang:

.3

NAAM CATEGORIE
Knòtsgrôote Troep
Grôote Troepe
Klèèn Troepe
Minitroepe
Meej zen Tweeje
Allêenig

AANTAL PERSONEN
13 of meer personen
9 t/m 12 personen
6 t/m 8 personen
3 t/m 5 personen
2 personen
1 persoon

.3.2 Elke loopgroep dient minimaal één begeleider bij te hebben (zoals benoemd in punt
1.2), onderstaand het maximale aantal begeleiders wat per categorie is toegestaan:
NAAM CATEGORIE
Knòtsgrôote Troep
Grôote Troepe
Klèèn Troepe
Minitroepe
Meej zen Tweeje
Allêenig

MAXIMAAL AANTAL BEGELEIDERS
Max. 3 begeleiders
Max. 3 begeleiders
Max. 2 begeleiders
Max. 2 begeleiders
1 begeleider*
1 begeleider*

LET OP: Het evenement is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 15 jaar. Het actief
deelnemen van begeleiders aan de act of het uit te beelden thema is niet toegestaan.

* begeleiding indien nodig bij kinderen onder de 12 jaar
.4

Carnavalesk orkest
Muziekgezelschappen kunnen zich alleen inschrijven bij de Muziekcommissie, voor
zowel deelname in de Kènderstoet als langs de route.

.4.1

Commissie Jeugdzaken behoudt het recht om deelnemers in een andere categorie in te
delen dan daar waar ze zich voor hebben ingeschreven.

Reglement de Kènderstoet in Kruikenstad 2019 (versie 1.0)

4

Voorschriften

3

Ter bescherming van veiligheid en welbehagen van toeschouwers, deelnemers en milieu
volgen een aantal eisen waaraan inschrijvingen en/of elementen moeten voldoen.
.1

Brandveiligheid en milieu
.1.1 Ontsteken van vuurwerk, rookbommen, open vuur en dergelijke is niet toegestaan.
.1.2 Alle licht ontvlambare materialen dienen geïmpregneerd te zijn, zodat deze
materialen moeilijk ontvlambaar zijn.
.1.3 Geluidsinstallaties mogen geen geluid produceren boven de 80dB. Zowel
Commissie Jeugdzaken als de Gemeente Tilburg zullen hier op controleren. Bij
overtreding kan de deelnemer gediskwalificeerd worden. Dit kan betekenen dat
een deelnemer buiten mededinging meedoet (en dus geen recht heeft op de te winnen
prijzen) of zelfs uitgesloten kan worden van deelname of voltooiing van de Kènderstoet.

.2

Eisen aan alle voertuigen
.2.1 De op- en/of ombouw van een voertuig dient een vrije hoogte te hebben van
minimaal 30 cm vanaf het wegdek.
.2.2 De conditie van het voertuig dient zodanig te zijn dat bij het tempo van de
Kènderstoet stagnatie wordt voorkomen.
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.

4

Inschrijven

.1

Inschrijfformulieren verkrijgen
Via de internetsite van de Carnavalsstichting Tilburg www.kruikenstad.nl kunt u zich
digitaal inschrijven. Tevens is het mogelijk om via deze site een inschrijfformulier te
downloaden.

.2

Inschrijfformulieren inleveren
.2.1 Ook kunnen inschrijfformulieren tijdens een bepaald aantal evenementen van de
Carnavalsstichting Tilburg worden ingeleverd bij de Commissie Jeugdzaken:

Categorie
Knòtsgrôote Troep
Grôote Troepe
Klèèn Troepe
Minitroepe
Meej zen Tweeje
Allêenig

Inlevermogelijkheid inschrijfformulier tijdens....:
Waogeslouwe
Proefblaoze
Kènderstoet
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Datum/tijd

Locatie

Waogeslouwe

Zondag 3 februari 2019
12.00 – 17.00 uur

Bouwhal CST
Legeboerstraat 5, Tilburg

Proefblaoze

Zaterdag 23 februari 2019
13.00 – 16.00

Piusplein Tilburg

Kènderstoet

Dinsdag 5 maart 2019
12.00 – 12.45

Klein café Van Horen Zeggen
Stadhuisstraat 15, Tilburg

.2.2 Inschrijfformulieren kunnen enkel bij leden van de Commissie Jeugdzaken

worden ingeleverd.
.2.3 Inschrijfformulieren moeten correct en volledig ingevuld worden ingeleverd.
.2.4 Deelnemers (uitsluitend voor de categoriën ‘Meej zen Tweeje’ en ‘Allêenig’) die op de dag
zelf willen aanmelden kunnen dit uiterlijk tot 12.45 uur voor aanvang van het evenement,
in Klein Café Van Horen Zeggen (Stadhuisstraat 15, Tilburg).
.3

Inschrijfkosten
.3.1 Aan inschrijving & deelname zijn geen kosten verbonden
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Prijzen
Algemeen
Een deelnemer (Carnavaleske Orkest uitgesloten) heeft slechts recht op (mededinging
naar) wat voor vorm van prij zen, wanneer de deelnemer deelneemt aan de
Kènderstoet onder mededinging conform dit reglement.

.1

Prijzen per categorie
Elke deelnemer aan de Kènderstoet ontvangt een medaille als herinnering aan zijn of
haar deelname.
.1.1 (Wissel)prijzen
.3.1.1 De Carnavalsstichting Tilburg stelt een (wissel)prijs beschikbaar voor de
deelnemer met het hoogste aantal punten in de categorieën: Knòtsgôote
Troep, Grôote Troepe, Klèèn Troepe, Minitroepe, Meej zen Tweeje en
Allêeneg.
.1.1.2 W isselprijzen moeten op een nader te bepalen datum en plaats worden
ingeleverd bij de Carnavalsstichting Tilburg.
.1.1.4 Een deelnemer mag aanspraak maken op een replica van de wisselprijs:
1.1.4.1. na drie aaneengesloten jaren de eerste prijs te hebben behaald in
dezelfde categorie.
3.1.4.2. na vijf keer de eerste prijs te hebben behaald in dezelfde categorie, in
een aaneengesloten periode van 11 jaar.
.3.2

Prijzenschema
.3.2.1 De Carnavalsstichting Tilburg stelt prijzen beschikbaar voor:
Categorie
Knòtsgrôote Troep
Grôote Troepe
Klèèn Troepe
Minitroepe
Meej zen Tweeje
Allêenig

1e Prijs
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

2e Prijs
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

3e Prijs
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

.3.2.2 Voor Muziekgezelschappen is geen prijs beschikbaar

.4

Extra prijs: Zotste Klutje
Elke persoon die deelneemt aan de Kènderstoet maakt kans op de extra prijs Zotste Klutje.De
winnaar van deze prijs wordt bepaald door een jeugdjury de jury van d’n Opstoet. De prijs
betreft een wisselprijs beschikbaar gesteld door de Carnavalsstichting Tilburg.
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.5

Beoordeling jury
.1
De jury (samengesteld uit personen gekozen door de Commissie Jeugdzaken),
zullen letten op de volgende punten:
1.
2.
3.
4.
5.
.2
.3
.4

Inbreng kinderen
Carnavaleske uitvoering
Originaliteit
Vormgeving
Actie en beweging

Jurering vindt plaats zowel op het startpunt (voorjurering) als tijdens de route.
Jury is herkenbaar aan het gele juryembleem
Jury heeft het recht prijzen niet toe te kennen in verband met kwaliteit

De uitslag van de jury is bindend, daartegen kan geen beroep aangetekend worden.

Verzekering

6
.1
.2

.3

.4
.5

Duur: 2 uur voor het begin van de Kènderstoet tot 2 uur na het einde van de Kènderstoet.
Verzekerd zijn: - Het bestuur van de Carnavalsstichting Tilburg
- De Commissie Jeugdzaken van de Carnavalsstichting Tilburg
- Overige betrokken commissies van de Carnavalsstichting Tilburg
- De betreffende besturen van carnavalsverenigingen aangesloten bij de
Carnavalsstichting Tilburg via een speciale aansprakelijkheidsverzekering.
Verzekerd zijn uitsluitend gebeurtenissen, waarvoor de bovenstaande groeperingen
aansprakelijk gehouden kunnen worden. Verzekerd zijn voorts:
- Alle individuele personen die deel uitmaken van de Kènderstoet. Zowel
individuele deelnemers als de individuen die behoren tot de deelnemende
groep, vereniging of stichting zijn derhalve verzekerd tegen persoonlijke
aansprakelijkheid. Deze persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering geldt
slechts voor dat gedeelte, dat niet onder de dekking valt van een door een
deelnemer cq. door de ouders of verzorgers reeds afgesloten AVPverzekering.
Primaire aansprakelijkheid ligt bij u als deelnemer, secundaire aansprakelijkheid ligt bij de
Carnavalsstichting Tilburg.
Niet verzekerd zijn:
- Aansprakelijkheid voor schade van diefstal of vermissing van zaken
- Aansprakelijkheid voor schade aan in gebruik zijnde zaken (zoals gebouwen
en terreinen)
- opzet (o.a. met opzet schade toebrengen of diefstal) is niet verzekerd

Indien u meer informatie wenst over de door de Carnavalsstichting Tilburg afgesloten verzekering,
verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat van de Commissie Jeugdzaken, via:
jeugdzaken@kruikenstad.nl.
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Volgorde

7
.1
.2
.3
.4

8

De Commissie Jeugdzaken bepaalt de volgorde/indeling van de Kènderstoet.
Iedere inschrijving krijgt een volgnummer.
.2.1 Inschrijvingen in alle categorieën krijgen een nummerkaart.
Volgnummers worden verstrekt op de dag van de Kènderstoet. De Commissie
Jeugdzaken informeert deelnemers tijdig over plaats en tijdstip van afhalen.
Nummers dienen duidelijk zichtbaar te zijn tijdens de Kènderstoet i.v.m. de jurering.
Leiding en voortgang

.1

.3

Deelnemers dienen ervoor te zorgen dat de Kènderstoet vlot verloopt en te voorkomen dat
er gaten ontstaan.
Als er gaten vallen tijdens de Kènderstoet kan de voorzitter van de Commissie
Jeugdzaken beslissen de Kènderstoet tijdelijk stil te zetten.
Deelnemers dienen aanwijzingen van de Optochtcommissie, begeleiders van de
Kènderstoet en hulpdiensten te volgen.
.3.1 De organisatie en leiding van de Kènderstoet is in handen van de Commissie
Jeugdzaken van de Carnavalsstichting Tilburg.
.3.2 De begeleiding van de Kènderstoet is in handen van Commissie Jeugdzaken
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Uitsluitingen

.2

In algemene zin geldt dat elke deelnemer die niet handelt volgens dit reglement of elementen
ervan is (of kan worden) uitgesloten van deelname en/of het voltooien van de Kènderstoet.

.1
.2
.3
.4
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

Meer specifiek geldt dat uitgesloten zijn of (kunnen) worden van deelname aan en/of het
voltooien van d’n Opstoet
Deelnemers die zich niet gedragen conform de doelstelling van het reglement van de
Kènderstoet.
Deelnemers die aanwijzingen van de Commissie Jeugdzaken en/of begeleiders van de
Kènderstoet en/of hulpdiensten niet volgen.
Deelnemers die onder (duidelijke) invloed van alcohol en/of verdovende middelen
verkeren of lijken te verkeren. (laat dit het feest voor de kènderen zijn)
Deelnemers die volgens hulpdiensten, zoals Politie of Brandweer, niet (langer)
verantwoord kunnen en/of mogen deelnemen.
Deelnemers die dieren meevoeren in de Kènderstoet.
Deelnemers die op welke manier dan ook uitingen van reclame meevoeren en/of uitdelen
die commercieel van aard zijn. (met uitzondering van Reclamestoet)
Deelnemers die op welke manier dan ook kwetsende, aanstootgevende en/of
onsmakelijke voorstellingen uitbeelden.
Het gebruiken van motorisch aangedreven voertuigen
Voertuigen die niet voldoen aan de bovengenoemde maximale afmetingen
Deelnemers waarvan begeleider actief is in de act of het uitbeelden van het thema
Te veel deelnemers per groep in de route meelopen
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Diskwalificatie

.1

Diskwalificatie
.1.1 Deelnemers die zijn uitgesloten van deelname en/of het voltooien van de
Kènderstoet, zijn automatisch en direct gediskwalificeerd.
.1.2 Diskwalificatie van een deelnemer door de Commissie Jeugdzaken volgt automatisch
voor elke deelnemer die de Kènderstoet niet start en/of niet
finisht.
.1.3 Bij het niet naleven van dit reglement is de Commissie
Jeugdzaken bevoegd de desbetreffende deelnemer(s) te
diskwalificeren.
.1.4 De Commissie Jeugdzaken is daarnaast bevoegd een deelnemer te
diskwalificeren op basis van redenen welke niet specifiek staan vermeld in dit
reglement.

.2

Gevolgen
.2.1 Gediskwalificeerde deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.
.2.2 Gediskwalificeerde deelnemers (kunnen) worden geschrapt uit de uitslag van de
Kènderstoet
.2.3 Gevolgschade door uitsluiting/diskwalificatie kan niet worden verhaald op de
commissie Jeugdzaken en/of de Carnavalsstichting Tilburg.
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Slotbepalingen

.1

Door inschrijving onderwerpen alle elementen die onderdeel zijn van een inschrijving zich
aan dit reglement.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie Jeugdzaken.

.2
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