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Opgave 
 
Het is mogelijk om je al per mail op te geven. Graag ontvangen wij van jullie dan de 
volgende gegevens: 

- Naam carnavalsgroep 
- Naam, telefoonnummer (bij voorkeur 06-) + email adres contactpersoon  
- Naam, telefoonnummer (bij voorkeur 06-) + email adres 2e contactpersoon 
- Thema/idee 
- Spreuk/tekst (als dit al bekend is) 
- Op welk adres wordt de wagen gebouwd (bij categorie “wagens” grote optocht) 
- Groep neemt deel aan de: Kienderoptocht / Grote optocht (invullen wat van 

toepassing is) 
- Bij deelname grote optocht vermelden: categorie A (Faatse), categorie B (kleine 

loopgroepen), categorie C (grote loopgroepen) of categorie D (wagens) 
 
Jullie bevestiging van deelname kunnen jullie mailen naar: optocht@keieschieters.nl.  
Je mag je ook inschrijven via de website, www.keieschieters.nl. 
 
Graag ontvangen wij daarna, maar uiterlijk op 20 februari 2022, de volledig ingevulde 
inschrijfformulieren deel 1 t/m 3 van jullie, ondertekend voor het lezen van het reglement.  
Bij deelname aan alleen de kienderoptocht is formulier 3 niet nodig. 
Als jullie gebruik maken van een gemotoriseerd voertuig, moet er bij aanmelding ook een 
kopie van het verzekeringsbewijs ingeleverd worden. 
 
Opstellen/Inrijroutes 
 
Voor beide optochten, en voor alle deelnemers, geldt dat het opstellen is op de Maasstraat 
vanuit de Derckxweg richting Laakweg. 
Kienderoptocht zaterdag 26 februari 13.30 uur opstellen 
Grote optocht maandag 28 februari 13.15 uur opstellen 
 
Let op: de optochten vertrekken om 13.45 uur, zodat we om 14.00 uur op de route zijn! 
 
Voor de deelnemers aan de grote optocht: indien de Hertog Jan Bierbrouwerij weer bier 
beschikbaar stelt, kan dit opgehaald worden tussen 13.15 - 13.30uur opgehaald worden bij 
de vrachtwagen op de hoek Maasstraat - Derckxweg. Dit is uiteraard alleen van toepassing 
voor deelnemers vanaf 18 jaar. 
 
De optochten zullen weer achterstevoren opstellen. Dus de eerste groep staat achteraan 
opgesteld en bij vertrek passeert deze de overige deelnemers. Hierdoor worden alle 
deelnemers in de gelegenheid gesteld om de gehele optocht te aanschouwen.  
Het opstellen zal dus plaatsvinden vanuit het dorp op de Maasstraat, vanaf de Derckxweg 
richting de Laakweg. Dit geldt ook voor de wagens. Zij moeten ook opstellen vanuit het 
dorp (Graaf of Derckxweg) en niet via de Kruisweg de Maasstraat op. 
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Optocht route: 
 
De route is dit jaar gewijzigd en zal voor beide optochten hetzelfde zijn: 
MAASSTRAAT – LAAKWEG – TRIP - J.H. DUNANTSTRAAT - DS. KINGSTRAAT –  
DERCKXWEG - KERKSTRAAT – STEEG – BARONES VAN WIJMARSTRAAT – OP DE HOR – 
GRAAF -  MAASSTRAAT - RAADHUISPLEIN - KOESTRAAT – BARONES VAN 
WIJMARSTRAAT– PARKEERPLAATS MFA. 
 
De route eindigt dus bij het MFA. Volg hier de instructies van de optochtbegeleiders op.  
Bij de parkeerplaats van het MFA zullen de Prinsen ook hun speeches houden en zal het 
snoepgooien plaatsvinden. Om 16.30uur dienen alle (aanhang)wagens, obstakels, etc. weer 
verwijderd te zijn van de parkeerplaatsen en (eventueel) straat. 
 
Nummers ophalen 
 
Op donderdagavond 24 februari om 19.30uur moet elke deelnemer/groep van de grote 
optocht het nummer ophalen, locatie word bekend na opgave. Zorg ervoor dat het bordje 
duidelijk zichtbaar is tijdens de optocht, op de wagen, op een stok enz. Na de optocht zullen 
wij zoveel mogelijk bordjes reeds inzamelen. Daarom vragen wij alle deelnemers het bordje 
te bevestigen met een kruiskop schroef zodat wij dit eenvoudig kunnen losmaken.  
Indien het bordje na de optocht niet verwijderd is kan het alsnog tegelijk met de declaratie 
ingeleverd worden. Indien wij het bordje niet retour ontvangen kunnen wij helaas geen 
vergoeding uitkeren.  
Deelnemers aan de kienderoptocht ontvangen het nummer bij aanvang van de optocht.  
Volg de aanwijzingen van de optochtcommissie waar je moet opstellen op de Maasstraat. 
 
Onkosten vergoedingen 
 
Alle groepen uit Arcen ontvangen een onkostenvergoeding voor gebruikte materialen.  
De onkosten vergoeding bedraagt 20% met een maximum aan totale vergoeding van  
€ 150. Gebruik voor de declaraties het bijgaande declaratie formulier, maak eventueel eerst 
zelf een kopie wanneer je denkt dat je aan 1 formulier niet voldoende hebt.  
Schrijf het nummer zoals vermeld op het declaratie formulier eveneens op de bon, dit 
bespaart de optocht commissie veel tijd met controleren, des te eerder hebben jullie het 
geld retour. 
Denk aan: 

- Nummers op de bon vermelden 
- Rekeningen moeten voorzien zijn van een firmabriefhoofd en firmastempel 
- BTW apart op de bon laten vermelden 

 
Rekeningen betreffende kleding, schmink, aggregaten, presentjes, drank, etenswaren, 
brandstof, V-snaren, huur onderkomen e.d. tellen niet mee. In mindering op het totaal 
wordt gebracht het bedrag dat eventueel opgehaald c.q. beschikbaar gesteld is door een 
buurtvereniging, buurt etc. Banners etc. vallen wel onder de onkostenvergoeding, mits 
aangetoond kan worden dat deze speciaal voor de optocht gemaakt zijn. 
Alle declaraties dienen uiterlijk op 10 maart 2022 ingeleverd te worden bij Loes Raijer,  
Maasstraat 32. Gestreefd zal worden om de declaraties uiterlijk 2 weken na inleverdatum uit 
te keren.  
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Verzekeringen 
 
De optochten: 
 Ieder motorvoertuig is verplicht zich te verzekeren tegen Wettelijke Aansprakelijkheid 

Motorvoertuigen (WAM). De geldigheid van de WAM verzekering dient uiterlijk op  
20 februari 2022 aangetoond te worden, tezamen met formulieren 1 t/m 3 uit dit 
informatieboekje.  

 De meeste verzekeringen hebben een meldingsplicht voor deelname aan optochten. 
Wij adviseren de deelnemende groep om de deelname aan de optocht met het 
desbetreffende voertuig bij jullie verzekering te melden 

 Karnevalsverenging “De Keieschiéters Ârce” aanvaard geen enkele aansprakelijkheid 
noch van de deelnemers noch van derden. Deelname is dus geheel voor eigen risico van 
de deelnemers. 

 Een landbouwtrekker moet net als een auto altijd verzekerd zijn tegen wettelijke 
aansprakelijkheid. In de polissen is meestal bepaald dat de verzekeringsdekking geldt bij 
gebruik van de trekker voor normale agrarische werkzaamheden en eventueel agrarisch 
loonwerk. Daarnaast kan in de polisvoorwaarden vastgelegd zijn dat er bovendien 
dekking is wanneer de trekker meerijdt in een carnavalsoptocht of bloemencorso. Veel 
maatschappijen kennen deze uitbreiding van de dekking echter niet en in dat geval is er 
dus geen dekking wanneer de trekker wordt ingezet bij bijvoorbeeld een 
carnavalsoptocht. 
De meeste verzekeringen een meldingsplicht voor deelname aan optochten hebben. 
Ook voor landbouwvoertuigen adviseren wij de deelnemende groep de deelname aan de 
optocht met het desbetreffende voertuig bij jullie verzekering te melden.  

 Houdt er rekening mee dat grasmaaiers e.d. meestal niet verzekerd zijn, controleer dit 
tijdig. 

 Niet-verzekerde voertuigen dienen door de betreffende groep zelf te worden verzekerd 
middels een ééndagspolis. 

 
De buitengewesten: 
De buitengewesten kunnen niet worden aangemerkt als een georganiseerde optocht. 
Deelname van een voertuig aan de buitengewesten moet dus ook door de eigenaar aan de 
verzekeringsmaatschappij worden gemeld en eventueel middels een ééndagspolis te 
worden verzekerd. 
De buitengewesten op dinsdag met een voertuig/wagen valt geheel buiten de 
verantwoordelijkheid van Karnevalsverenging “de Keieschiéters Ârce” en zij aanvaart in 
dezen dan ook geen enkele aansprakelijkheid. 
 
Privacy Policy 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving 
geldt. Karnevalsvereniging “de Keieschiéters Ârce” hecht er veel waarde aan het 
beschermen van de persoonsgegevens en om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. Op 
de website www.keieschieters.nl is de hele Privacy Policy terug te vinden en kun je lezen 
hoe de vereniging omgaat met de persoonsgegevens van leden, deelnemers en bezoekers 
van activiteiten van de vereniging etc.  
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Het prijzenstelsel 
 
Naast de onkostenvergoedingen is er voor alle groepen van de grote optocht de 
mogelijkheid om prijzen te winnen. Om voor iedere groep/eenling en budget win kansen te 
bieden, zijn er verschillende categorieën gemaakt waarvoor men zich in kan schrijven: 
 
A Faatse 

 Individuele of duo waarbij de nadruk ligt op de lopende eenling of het duo. Eventueel 
met een wagen mits deze niet groter is dan 10 m2.  

 
B Kleine loopgroepen 

Groepen vanaf 3 personen t/m 15 personen waarbij de nadruk ligt op de lopende 
groep. Eventueel met een wagen mits deze niet groter is dan 10 m2. 

 
C Grote loopgroepen 
 Groepen vanaf 16 personen waarbij de nadruk ligt op de lopende groep. Eventueel  
 met een wagen mits deze niet groter is dan 10 m2. 
 
D Wagens 

Groepen met een wagen vanaf 10 m2 die zodanig zijn omgebouwd dat ze een 
carnavalesk idee uitbeelden. 

 
E Kienderoptocht 
 
Deelnemers kunnen aangeven in welke categorie zij willen meedingen. Bij twijfel zal de 
commissie beoordelen in welke categorie de deelnemers zullen uitkomen. Het is 
toegestaan om bij beide optochten mee te dingen naar een prijs. Bij de jurering van de 
kienderoptocht geven we de voorkeur aan de kinderen.  
 
Beoordeling 
Een jury, bestaande uit bij voorkeur een zevental onpartijdige personen, die door de 
optochtcommissie van de carnavalsverenging daartoe zijn aangezocht. Zij zullen alle 
deelnemers onpartijdig beoordelen. De beoordeling vindt plaats nadat de 
optochtcommissie 
gelet op de bepalingen uit het reglement, de deelname heeft goedgekeurd. De beoordeling 
van de jury is onherroepelijk en beroep daartegen is niet mogelijk. 
 
Beoordelingscriteria 
1. Afwerking  

– 1e indruk 
– materiaalverwerking/kleding 
– toepassing techniek 
– verzorging/afwerking 

 

2. Carnavaleske uitvoering  
– originaliteit idee passend bij lokale 

items 
– sfeer/uitstraling 
– kleurgebruik 
– muziekkeuze bij het onderwerp 

3. Inspelen op publiek  
– interactie met publiek, uitbeelden 
– uitvoering van het inspelen zodra optocht stilstaat 
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Aanstootgevend drankgebruik tijdens de optocht door de deelnemers, zal de uitslag van de 
jurering in hoge mate negatief beïnvloeden. Ook andere overtredingen op hetgeen bepaald 
in het optocht reglement zullen de jurering negatief kunnen beïnvloeden.  
 
Voor elk onderdeel wordt een punt gegeven op de schaal 1t/m10. De beoordelingen worden 
opgeteld om tot een eindtotaal te komen. 
 
In geval van een ex aequo (gelijk) telt op de eerste plaats het onderdeel; carnavalesk. Is er 
dan nog geen plaatsing, dan telt het inspelen op het publiek.  
 
De prijzen 
 
De prijswinnaars in de afzonderlijke categorieën worden als volgt beloond: 
 
A Faatse (1 of 2 pers.) 

1. Hertog Jan Wissel trofee + 
Consumpties ter waarde van € 20,- 

2. Consumpties ter waarde van € 15,-  
3. Consumpties ter waarde van € 10,- 

B Kleine loopgroepen (3-15 pers.) 
1. Hertog Jan Wissel trofee + 

Consumpties ter waarde van € 75,- 
2. Consumpties ter waarde van € 50,-  
3. Consumpties ter waarde van € 40,- 

 
C Grote loopgroepen (vanaf 16 pers.) 

1. Hertog Jan Wissel trofee + 
Consumpties ter waarde van € 110,-  

2. Consumpties ter waarde van € 85,-  
3. Consumpties ter waarde van € 60,-  

D Wagens 
1. Hertog Jan Wissel trofee + 

Consumpties ter waarde van € 175,-  
2. Consumpties ter waarde van € 125,-  
3. Consumpties ter waarde van € 85,-  

 
E Kienderoptocht 

1. Button 1e + Beker 
2. Button 2e + Beker 
3. Button 3e + Beker 
4. Button 4e + Beker 
5. Button 5e + Beker 

 
Voor alle categorieën bij de grote optocht geldt, als je 3x de eerste plaats behaalt, mag je de 
wisselbeker houden. Dit hoeft niet per se in 3 opeenvolgende jaren te zijn. 
 
De prijsuitreikingen zullen plaats vinden tijdens de activiteit aansluitend aan de 
desbetreffende optocht in het MFA. 
 
Verkeersreglement 
 
 Chauffeurs in de optochten van en naar de bouwplaats zijn en blijven in de zin van de wet 

als chauffeur verantwoordelijk voor ongevallen. 
 Chauffeurs dienen in het bezit te zijn van de benodigde rijbewijzen passend bij het 

motorvoertuig. 
 Chauffeurs is het verboden om voor en tijdens het besturen van het voertuig alcohol te 

nuttigen.  
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Eigen veiligheid 
 
Om risico’s te voorkomen, wijzen wij jullie graag op het volgende: 
 Volgens de verkeerswet is het verboden dat er zich personen op de wagen bevinden 

tijdens de rit tussen bouwplaats en optocht en v.v.  
 De wettelijke maximum snelheid bij de tocht van bouwplaats naar de optocht en v.v. 

bedraagt 25 km/uur. 
 Bij donker weer dient een deugdelijke voertuigverlichting aanwezig te zijn, ook aan de 

achterzijde van de optochtwagen.  
 
 
Alcohol gebruik: 
 
 Als de chauffeur voor en/of tijdens het besturen van het voertuig alcohol drinkt, wordt de 

betreffende groep gediskwalificeerd en uit de optocht gehaald. Dit geldt voor beide 
optochten. 

 Tijdens de kienderoptocht is het drinken van alcohol tijdens het trekken van de optocht 
niet toegestaan. Wordt er wel alcohol gedronken door een lopende deelnemer, dan mag 
de groep wel de optocht uitlopen maar volgt er diskwalificatie voor de prijzen.   

 
Voor het volledige alcohol en drugs reglement van Karnevalsverenging “De Keieschiéters 
Ârce” verwijzen wij naar de website www.keieschieters.nl   
 
Optochtreglement  

 
 Volg de aanwijzigen van de optochtcommissie en –begeleiders voor, tijdens en na de 

optocht. De commissie is te herkennen aan de oranje hesjes, optochtbegeleiders aan de 
gele hesjes. 

 Opstellen via de aangegeven inrijroutes. 
 Indien er van de aangegeven optochtroute afgeweken wordt, zal men uitgesloten 

worden van het prijzensysteem. 
 Er dient te allen tijde een trekkend, verzekerd voertuig voor de wagen te staan. Bij 

aanmelding dient een kopie van het geldig verzekeringsbewijs aangeleverd te worden  
(zie ook alinea “Verzekeringen”). 

 Voertuigen mogen niet hoger dan 4,5 meter, niet langer dan 8 meter en niet breder dat 
3,5 meter zijn. 

 De opbouw dient te zijn voorzien van een reling op iedere zijde. Deze reling dient 
minimaal 80 cm hoog te zijn. 

 Wagens dienen rondom afgeschermd te zijn tot ongeveer 25 cm van het wegdek; 
 Het opstappen in de wagen dient via een deugdelijke trap of opstap te geschieden. 

Opstappen mag niet tussen de tractor en de wagen, dus niet bij de dissel.  
 Wagens met een breedte van meer dan 2,5 meter zijn verplicht om begeleidende 

personen op de 2 voorste hoeken van de tractor mee te laten lopen. 
 Het zwaartepunt van de wagen dient voor of op de achteras te liggen. 
 Er mogen geen jerrycans voorzien van brandstof op de wagens staan, zorg er dus voor 

dat het trekkend voertuig en/of de aggregaat afgevuld is voor vertrek van de optocht. 
Bijvullen tijdens de optocht is uitgesloten. 
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 Verboden zijn makkelijk ontvlambare of ontploffende materialen (bijv. een frietpan). 
 Gebruik geen merk/bedrijfsnamen of neem eerst contact op met het desbetreffende  

bedrijf om goedkeuring te vragen. 
 Alle teksten dienen goedgekeurd te zijn door de optochtcommissie cq. 

Karnevalsverenging “De Keieschiéters Arce”. Dit geldt voor zowel de spreuk/tekst op de 
wagen/van de groep als voor stencils die uitgedeeld worden etc. 

 Beledigende, discriminerende en aanstootgevende creaties en teksten worden 
onvoorwaardelijk uit de optocht geweerd dan wel verwijderd. 

 Snoep e.d. mag niet gegooid worden. 
 Interactie met het publiek wordt zeker gewaardeerd, maar probeer gaten in de optocht 

zo veel mogelijk te voorkomen. 
 Confetti e.d. mag alleen tijdens de optochten en beperkt gestrooid worden, dus niet 

buiten de optochtroute of tijdens de rit tocht buitengewesten. Houd s.v.p. rekening met 
de bewoners langs de optochtroute. Confettikanonnen zijn toegestaan mits vast 
gemonteerd en mogen alleen voor- en achteruit afgeschoten worden. Het is niet 
toegestaan om op mensen te richten. De mogelijkheid bestaat dat het opruimen van 
confetti e.d. na de optocht(en) voor rekening van de vereniging/optochtdeelnemers 
komt/gaat komen. 

 Er mag niet met verf spuitbussen e.d. op muren, straten enz. geklad worden. 
 Per categorie mogen meerdere groepen/personen hetzelfde idee uitbeelden. 
 Tijdens de toespraak van de prins op het Kerkplein dient de muziek uitgeschakeld te zijn. 
 Elk voertuig voorzien van een aggregaat dient in het bezit te zijn van een gekeurde 

brandblusser. 
 Volg ten alle tijden de geldende verkeersregels op. 
 Met een hoverboard en ander speelgoed zoals elektrische skateboard en mono-wheels 

mag je niet op de openbare weg rijden. Deze zijn dan ook niet toegestaan in de optocht. 
 Bij het niet navolgen van het optocht reglement kan een gedeelte of de gehele groep van 

deelname aan de optocht en/of het prijzensysteem worden uitgesloten. 
 Bij het niet tijdig inleveren van het volledige inschrijfformulier wordt de groep 

uitgesloten van de optocht(en). Voor de optocht van 2022 moet de volledige inschrijving, 
inclusief handtekening en (indien van toepassing) kopie verzekeringsbewijs, binnen zijn 
op uiterlijk 20 februari 2022. 

 
Geluidhinder 
 
In samenspraak met de deelnemers zal het maximum geluidsniveau voor de optocht 
worden vastgesteld. Geluidsmetingen zullen tijdens een bezoek van de optocht commissie 
aan de deelnemers worden uitgevoerd. Het overschrijden van het afgesproken 
geluidsniveau tijdens de optocht kan leiden tot directe uitsluiting van de optocht! 
 
Verder zouden wij het op prijs stellen wanneer alles in de sfeer van carnaval verloopt met de 
nadruk op veel lol en plezier. Dus veel lol en plezier voor, tijdens en zeker ook na de optocht 
en geen rotzooi of ander wangedrag. Let eveneens op de gepaste muziek, het is tenslotte 
een carnavalsoptocht en geen dance parade! 
 
Heb je vragen of opmerkingen laat dit dan even weten aan de optocht commissie via mail 
adres, optocht@keieschieters.nl 



 

INSCHRIJFFORMULIER OPTOCHT 
 
 

I n l e v e r e n  b i j  D a n i ë l l e  P i n g e n ,  M a a s s t r a a t  3 8 .  

Deel 1  

 In te leveren uiterlijk op 20 februari 2022 
 

 

Carnavalsgroep : 

……………………………………………………………………………................................... 

Naam 1e contactpersoon : 

……………………………………………………………………………………………. 

Telefoon: 

……………………………………............................................................................................   

E-mail : 

………………………………...……………………………………………………….……………………………. 

Naam 2e contactpersoon: 

………………………………………………………………..….……………………….   

Telefoon: 

……………………………………............................................................................................   

E-mail : 

………………………………...……………………………………………………….……………………………. 

 

Thema/idee (s.v.p. zo duidelijk mogelijk omschrijven): 

…………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……… 

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……… 

Spreuk/tekst (die tijdens de optocht gebruikt 

wordt):….………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 



 

INSCHRIJFFORMULIER OPTOCHT 
 
 

I n l e v e r e n  b i j  D a n i ë l l e  P i n g e n ,  M a a s s t r a a t  3 8 .  

 

De groep neemt deel aan de:  

 Kiender optocht   Grote optocht   

De groep doet mee in de categorie: (alleen als de groep ook deelneemt aan de grote 

optocht) 

□ A: Faatse    □ B: Kleine loopgroep    □ C: Grote loopgroep    □ D: Wagens 

 

Op welk adres wordt de wagen gebouwd (bij categorie D) …..………………………………….. 

 

Muziek: 

Wij  hebben zelf muziek via luidsprekers   willen achter muziek   willen voor muziek 

(De optochtcommissie probeert met eenieders wens rekening te houden) 

 



 

INSCHRIJFFORMULIER OPTOCHT 
 
 

I n l e v e r e n  b i j  D a n i ë l l e  P i n g e n ,  M a a s s t r a a t  3 8 .  

Vervolg deel 1  

  
 

Alleen van toepassing bij het gebruik van een gemotoriseerd voertuig: 

Bestuurder voertuig zaterdag  : …………………………………………...… Leeftijd : …………. 

Bestuurder voertuig maandag : ……………………………………………… Leeftijd : …………. 

Voor het besturen van een gemotoriseerd voertuig is een geldig (tractor) rijbewijs verplicht! 

Hier kan op gecontroleerd worden. 

 

Verzekering: 

Soort voertuig (tractor, wagen, bromfiets): …………………………………………………………. 

Naam verzekeringsmaatschappij : ………………………………………………….…………..…… 

Eigenaar Voertuig : ……………………………………………………………………………….……

 Kopie verzekeringsbewijs toegevoegd 

Zonder kopie verzekeringsbewijs is deelname aan de optocht uitgesloten. 

 

 

Van toepassing voor alle optochtdeelnemers: 

Hierbij teken ik voor het doorlezen van het optochtboekje 2022 d.d. 10 november 2022, 

inclusief reglement. 

 

 

 

………………………………………… ………………………………………… 

Naam     Handtekening



 

 INSCHRIJFFORMULIER OPTOCHT 
 
 

I n l e v e r e n  b i j  D a n i ë l l e  P i n g e n ,  M a a s s t r a a t  3 8 .  

Deel 2 - Lijst met deelnemers 

In te leveren uiterlijk op 20 februari 2022  

 
 Naam                     18+ ja/nee 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
 
18+ ja/nee op 25 februari 2022 



 

 INSCHRIJFFORMULIER OPTOCHT 
 
 

I n l e v e r e n  b i j  D a n i ë l l e  P i n g e n ,  M a a s s t r a a t  3 8 .  

 Deel 3 - Informatie voor de Omroepers 
  
 In te leveren uiterlijk op 20 februari 2022  
(alleen voor deelnemers grote optocht) 

 
 

Geef hieronder aan welke informatie de moeite waard is om door de omroepers te worden 
aangehaald. Dit kan gaan over: het onderwerp, de carnavalsgroep, de deelnemers, het 
aantal jaren van deelname, opmerkelijke gebeurtenissen tijdens het bouwen, enz. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 



 

DECLARATIEFORMULIER OPTOCHT 
 
 

I n l e v e r e n  b i j  L o e s  R a i j e r ,  M a a s s t r a a t  3 2  

         Inleveren uiterlijk op 10 maart 2022 
 
 
 

Groepsnaam:  

Penningmeester:  

Telefoonnummer:  

IBAN nr.:  

T.n.v. + plaats:  
  
Nr. Datum Omschrijving BTW Totaal incl. 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

Totaalbedrag  

Vergoeding door carnavalsvereniging 20%  

 


