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U staat als deelnemer aan de Optocht ingeschreven in de categorie: 

Eenlingen / Kleine groepen (tot. 8 pers) / Grote groepen / Kleine wagens / Wagens (platforms) 
      

 
Met startnummer: ……………….. 

 
 

1. De Inschrijving. 

• De inschrijving geschiedt door een Gorenaar, waarbij de meerderheid van de deelnemers uit Goor 
afkomstig is. 

• Inschrijving kan in de volgende categorieën: 
o Grote wagen (alleen een door het School- en Volksfeest ter beschikking gesteld 

platform) 
o Kleine wagen (max. afmeting 2.5*5 meter) 
o Grote groep (8 personen of meer) 
o Kleine groep (tot 8 personen) 

• Na ontvangst van de inschrijfformulieren gebeurt de indeling van de categorieën door de 
Optochtcommissie. Deze gebruikt als richtlijn deze indeling, maar er kunnen redenen zijn om hier 
van af te wijken. Bij onduidelijkheden kan er overleg worden gepleegd met de Optochtcommissie. 

• Inschrijven kan via de op de Schoolfeestsite onder “Optocht” genoemde emailadressen. 

• De inschrijving dient bij de Optochtcommissie ontvangen te zijn voor de voor dat jaar gestelde 
datum. Groepen kunnen zich tot twee weken voor het Schoolfeest aanmelden. Hierna is dat ook 
mogelijk, maar doet men mee buiten mededinging. 

• Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden aangemerkt als inschrijving. 

• Door het inleveren van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de 
Deelnamevoorwaarden. 

• Jaarlijks vind er ongeveer 5 weken voor de Optocht een instructieavond plaats. Hiervoor wordt 
iedere inschrijver tijdig uitgenodigd door de Optochtcommissie. Deelname aan deze 
instructieavond is verplicht. Het niet aanwezig zijn op de instructieavond betekent dat de 
inschrijver niet wordt toegelaten in de optocht. 

• Van alle deelnemers worden de aangeleverde gegevens opgeslagen op een beveiligde web 
omgeving en max. 5 jaar bewaard. De gegevens worden enkel gebruikt door en voor het Goors 
School en Volksfeest.  

• Van alle deelnemers wordt voorafgaand aan de optocht, door of namens de optochtcommissie 
een groepsfoto gemaakt. Deze foto’s kunnen ook openbaar worden gedeeld middels de 
verschillende mediabronnen. Inschrijver geeft expliciet goedkeuring aan het maken en 
verspreiden van deze foto’s door akkoord te gaan met deze deelnamevoorwaarden. 

 
2. Eindcontrole. 

• Een wagen en/of voertuig(en) dient te voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de 
“gebruikersinstructie” die gelden voor de Optocht. 

• Op een door de Optochtcommissie tijdig aangegeven datum en tijdstip dient de contactpersoon 
aanwezig te zijn op de “bouwplaats” i.v.m. de controle op de gestelde vooraarden van de Optocht. 

• De deelnemer dient zelf een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren af te sluiten (WA). 

• Voor dat de platforms worden uitgegeven zijn deze gecontroleerd op de technische staat. Het is 
niet toegestaan een platform aan te passen voor het uit te beelden item. 

• Per platform is er een formulier waarin de technische staat is omschreven met daarbij 
goedkeuring, af te tekenen door de Beheercommissie.  
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3. De wagen en/of voertuig(en). 

• De sleepkabel, verkeersregelaarhesjes en twee brandblussers worden door de Optochtcommissie 
beschikbaar gesteld. De sleepkabel dient aan boord van de wagen te zijn op een goed bereikbare 
plaats, 1 brandblusser dient aan de rechterachterzijde van de wagen te hangen, de andere wordt 
in overleg met optocht-/beheercommissie elders op de wagen gehangen. Bij ontvangst van deze 
vier zaken wordt getekend voor ontvangst. Bij niet retourneren zal statiegeld ingehouden worden. 

 
 

4. Vooropstelling op de Wheeweg 

• Het opbouwen en afbouwen op de Wheeweg dient te gebeuren zonder dat daarbij de overige 
deelnemers gehinderd worden. 

• Opstelling en vertrek dient te geschieden in de voorgeschreven volgorde, welke voorafgaand door 
de optochtcommissie zal worden bekend gemaakt. 

• Alle deelnemers dienen vóór tien uur ’s ochtends rijdend op weg te zijn naar de opstelling in de 
Irisstraat.  

• De deelnemende wagen dient vanaf de bouwplaats tot de opstelling en omgekeerd te worden 
begeleid door twee opgeleide verkeersregelaars, die als zodanig duidelijk herkenbaar zijn door het 
dragen van het door de optochtcommissie beschikbaar gestelde veiligheidsvest!  

• Indien aan één van deze punten niet wordt voldaan volgt er een financiële sanctie, welke zal 
worden verrekend met het prijzengeld, tenzij dit door overmacht is ontstaan. 

 
5. De opstelling.   

• De deelnemer dient zich voor de optocht op te stellen in de Stationslaan / Irisstraat. 
• De deelnemer dient op te rijden naar de opstelplaats vanuit de richting van de Iependijk, 
• De deelnemer dient, op zondag om uiterlijk 10.30 uur, opgesteld te staan bij het startnummer in 

de Stationslaan / Irisstraat, 
• I.v.m. de kerkdienst in het gebouw van de Baptistengemeente mag op zondag tot 11.15 uur 

tijdens / gedurende de opstelling, door de deelnemers welke in de omgeving van het gebouw 
staan, geen muziek worden gebruikt. 
 

6. Het startnummer en titelbord. 
• De deelnemer moet, op zondag vanaf 10 uur, het startnummer en het titelbord afhalen bij de 

Oudheidkamer. 

• De deelnemer in de categorieën “wagens en kleine wagens” dient het startnummer duidelijk 
zichtbaar aan beide zijkanten van de wagen aan te brengen voordat de jurering begint. 

• De deelnemer in de categorieën “ Kleine groepen – Grote groepen” dient het startnummer 
duidelijk zichtbaar aan het begin van de groep aan te brengen voordat de jurering begint. 

• De deelnemer dient binnen de groep iemand beschikbaar te hebben om het titelbord te 
duwen/rijden. 

• De deelnemer dient na ontbinding van de Optocht het titelbord in te leveren bij de daar aanwezige 
leden van de Optochtcommissie. 

 
7. De Jurering, 

• Tijdens de opstelling voor de Optocht worden de deelnemers in blokken gejureerd: 
Blok 1 :  Diepenheimseweg – Oudheidkamer 11.00 – 11.45 uur 
Blok 2 : Oudheidkamer – Anjerstraat  11.45 – 12.30 uur 
Bij calamiteiten zal de deelnemer na 12.30 uur worden beoordeeld. 

 
 

8. Vóór de start; 

• Controleren op voldoende brandstof voor platform en aggregaat, de aanwezigheid van 
brandblusser etc. 
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9. De start; 

• De deelnemer dient om 12.45 uur klaar te zijn voor vertrek, zodat het oprijden onmiddellijk 
beginnen kan, 

• De starttijd is om 13.00 uur en de start vindt plaats middels een startsignaal, 
• De deelnemers sluiten op en sluiten zo kort mogelijk aan. Ze starten de show pas na het 

passeren van de Waterstraat. Dit om gaten bij de start te voorkomen. 
 

10. Gedragsregels tijdens de optocht 

• De coördinatie van de Optocht is in handen van de centrale optochtcoördinatie en de begeleiders; 

• De begeleider maakt geen deel uit van de show en zal herkenbaar zijn aan de kleding 
beschikbaar gesteld door de Optochtcommissie. 

• De deelnemer dient in alle gevallen de aanwijzingen van de begeleider en/of de 
optochtcommissieleden op te volgen. 

• De deelnemer kan in geval van problemen assistentie inroepen via de begeleider. 
• De begeleider kan tijdens het coördineren van de Optocht assistentie vragen aan de centrale 

optochtcoördinatie. 

• De deelnemer in de categorie “Kleine wagens en Grote wagens” dient tijdens de Optocht iemand 
beschikbaar te hebben voor het geven van aanwijzingen aan de chauffeur van de wagen. 

• De deelnemer dient steeds te blijven aansluiten en zijn tempo aan te passen aan zijn voorganger 
én zijn achterganger, zodat de Optocht als één geheel door Goor rijdt. 

• Het publiek mag geen hinder ondervinden van water, poeders, geluidsniveau en dergelijke dat 
door de deelnemer wordt gebruikt, 

• Op het geluidsniveau zal gedurende de hele Optocht gecontroleerd worden. Bij het negeren van 
waarschuwingen door leden van de commissie volgt een financiële sanctie.  

• Bij calamiteiten tijdens de Optocht gaan de platforms zoveel als mogelijk rechts rijden en gaan 
indien nodig uiterst rechts stilstaan om zo hulpvoertuigen zoveel mogelijk vrije doorgang te 
verlenen. 

• Een platform houdt niet stil en/of stopt niet op een kruising van wegen tijdens de Optocht of 
tijdens pauze. 

• De chauffeur alsmede de begeleider van een kleine wagen en overige voertuigen zijn 
verantwoordelijk voor de snelheid, te hoge snelheid en de daarbij horende gevaarzetting tijdens 
de Optocht. 
 

Niet toegestaan in de optocht zijn: 

• Het vervuilen van de optochtroute. Enkel milieuvriendelijke confetti wordt in overleg met de 
optochtcommissie in geringe hoeveelheden toegestaan; 

• Het gebruik en/of afsteken van vuurwerk, 
• Open vuur, gasflessen 

• Aanstootgevend en/of beledigend gedrag in woord en uitbeelding, 

• Levende have, 

• Het gebruik van alcoholhoudende drank is voor alle optochtdeelnemers vanaf het vertrek 
(=vooropstelling op de Wheeweg) tot de finish van de optocht op de kruising 
Molenstraat/Voorstraat ten strengste verboden. Voor de chauffeurs en de wagenbegeleiders 
(verkeersregelaars) geld dit van vertrek vanaf de bouwlocatie tot terugkomst op de bouwlocatie. 

• Het maken van reclame door de deelnemer in de Optocht en derhalve: 
o Mogen reclame-uitingen, logo`s van bedrijven en dergelijke niet worden gebruikt in de 

Optocht, tenzij de deelnemer hiervoor schriftelijke toestemming heeft van de 
optochtcommissie 

o Moeten bedrijfsnamen op de aggregaten en dergelijke worden afgeplakt als deze zichtbaar 
zijn voor het publiek 

• Geldinzameling tijdens de Optocht. 
• Stilstaande shows. 
• Er mogen door de deelnemers geen brandweerfrequenties voor portofoons worden gebruikt, 
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     11. De finish en de prijsuitreiking, 

• De finish van de Optocht is op de kruising Molenstraat /Voorstraat. De ontbinding van de Optocht 
is echter pas na de Bunschotenstraat. Muziekkorpsen zullen via de Voorstraat de Optocht verlaten 
en doorgaan tot de schoolfeestweide. 

• De deelnemer mag aan het einde van de Optocht niet in tegengestelde richting, via de 
Optochtroute, voor het publiek lopen.  

• De deelnemer dient na afloop van de Optocht direct zijn/haar wagen en/of voertuig(en) terug te 
brengen naar de bouwplaats. (zie ook gebruiksinstructie”schoolfeestgebouw. en platform”)  

• De deelnemer wordt op zondagavond om 19.30 uur in de Schoolfeesttent verwacht voor de 
prijsuitreiking van de Optocht. 

• De uitbetaling van het statiegeld vindt plaats per bank, op het op het Inschrijfformulier vermelde 
rekeningnummer. Uiteraard na goedkeuring, door leden van de Beheercommissie, van de afbouw. 
(zie ook punt 07 van de “Gebruiksinstructie Schoolfeestgebouw en Platforms”.  

 
 
 
Aan het niet voldoen aan deze deelnamevoorwaarden zijn sancties verbonden zulks te beoordeling van de 
optochtcommissie.  
Er worden hier 2 sancties expliciet benoemd:  

1. Het overtreden van de alcoholregel op enig moment tijdens de gehele optocht, zoals benoemd onder punt 10 
en vastgesteld door de leden van de optochtcommissie,  zal uitsluiting van de uitslag (en dus prijzengeld) tot 
gevolg hebben; 

2. Het vervuilen van de optochtroute met zaken anders dan milieu vriendelijke confetti kan tot gevolg hebben dat 
(extra) schoonmaakkosten van de openbare ruimte op de deelnemer zal worden verhaald. 

 
 

De Optochtcommissie heeft te allen tijde het recht noodzakelijke wijzigingen aan de wagen en/of het voertuig(en) te 
laten aanbrengen en/of een deelnemer uit te sluiten indien niet aan de gebruikersinstructie en de hiervoor genoemde 
voorwaarden is voldaan. Daar waar deze deelnamevoorwaarden niet in voorzien beslist de Optochtcommissie 
(eventueel in overleg met het Bestuur). 
 
De Optochtcommissie. Februari 2023  
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Verzekeringsvoorwaarden Optochtdeelnemers. 

 
01. Aansprakelijkheidsverzekering – Stichting Goors School- en Volksfeest. 
 
De Stichting Goors School- en Volksfeest beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering t.b.v. onder anderen 
de deelnemers aan de optocht (inclusief de Rellie). 
 

• Omschrijving van de dekking:  
o De polis dekt aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade door verzekerden (deelnemers, inclusief 

Rellie) toegebracht aan derden en voortvloeiend uit gebeurtenissen die plaats hebben gevonden tijdens 
het deelnemen aan, en het komen en gaan naar en van de optocht. 

 
              Van deze dekking is uitgesloten: aansprakelijkheid en zaak- en letselschade: 

o Van deelnemers ten opzichte van elkaar, 
o En toegebracht aan derden voortvloeiend uit gebeurtenissen die niet plaats hebben gevonden tijdens het 

deelnemen aan de optocht of tijdens het komen en gaan naar en van de optocht. (bv. tijdens de bouw of 
bij proefrijden). Hiervoor dient elke deelnemer een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren af te 
sluiten.  

 
02. Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren – Deelnemers. 

 
Omdat het deelnemen aan alle activiteiten van de Stichting Goors school- en volksfeest, en in dit geval het 
deelnemen aan de allegorische optocht in het bijzonder, op eigen risico geschiedt dient iedere deelnemer 
zelf verzekert te zijn voor de hierboven in de aansprakelijkheidsverzekering van de stichting Goors School- en 
Volksfeest uitgesloten zaak- en letselschade. 
Hiertoe dient een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering door de deelnemer te worden afgesloten. 
Beschikt degene die de schade veroorzaakt zelf niet, maar 1 van de andere deelnemers van dezelfde wagen 
of groep wel over een aansprakelijkheidsverzekering, dan kan de schade eventueel op die verzekering 
worden verhaald. 
Hierbij moet wel worden bedacht dat de verzekeringsmaatschappij de uitgekeerde schade over de overige 
deelnemers van de wagen of groep kan verhalen. 
 
DAAROM WORDT ELKE DEELNEMER UITDRUKKELIJK GEADVISEERD ZELF EEN 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN AF TE SLUITEN. 

 
 

03. WA-verzekering motorvoertuigen- Stichting Goors School- en Volksfeest. 
 
De Stichting Goors School- en Volksfeest beschikt tevens over een WA-verzekering voor ongekentekende 
motorvoertuigen. 
 

• Omschrijving van de dekking: 
o De polis dekt aansprakelijkheid voor schade met of door het voertuig, aan derden toegebracht en wel 

alleen tijdens het deelnemen aan de optocht georganiseerd door de Stichting en tijdens het komen en 
gaan naar het van de optocht. 

 

• Van deze dekking is uitgesloten: 
o Proefrijden met ongekentekende voertuigen voor en na de datum waarop de Optocht plaatsvindt. 
o Het besturen van een ongekentekend gemotoriseerd voertuig onder invloed van alcohol. 

 
NB. Voor gekentekende voertuigen dient de eigenaar zelf voor een WA-verzekering te zorgen. Ook in dit 
geval is rijden onder invloed van alcohol van dekking uitgesloten. 
Namens de Stichting Goors School- en Volksfeest 
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GEBRUIKERSINSTRUCTIE SCHOOLFEESTGEBOUW EN PLATFORMS. 
 

01  Parkeren tijdens de bouwperiode, vanaf opening van de loods tot en met de zaterdag na het 
Schoolfeest: 

• Uitsluitend aan de kant van de Schoolfeestgebouwen. 

• Aan de overkant geldt een parkeerverbod. Dus niet parkeren aan de overkant of op het terrein/parkeerplaats 
van Jeantique. 

 
 
02 Werken in de gebouwen: 

• Brandblusapparaten/slanghaspels en hoofdkranen sprinklerinstallatie moeten steeds direct bereikbaar blijven. 
Hier geen opslag plaatsen. Houd ook deuren en paden vrij van materialen! 

• Gebruik van gereedschappen geschiedt geheel op eigen risico en onder verantwoordelijkheid van de 
bouwers. De Stichting Goors School- en Volksfeest stelt geen gereedschappen beschikbaar en is op geen 
enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen en/of andere gevolgen het gebruik van gereedschappen. Tevens is 
de stichting Goors School- en Volksfeest niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor diefstal of anderszins 
zoekraken van materialen en gereedschappen. 

• Gebruik van gereedschappen waarbij een vonkenregen vrijkomt (brandgevaarlijke werkzaamheden) dient 
voor zover mogelijk in de openlucht te gebeuren. Indien binnen dergelijk gereedschap gebruikt wordt zorgt de 
deelnemer vooraf voor afscherming en het plaatsen van een blusmiddel. Tevens dient een tweede persoon 
toezicht te houden. 

• Verfresten en olieresten direct van de vloer verwijderen, 

• Schade aan het gebouw dient terstond te worden gemeld bij één van de leden van de Beheercommissie en 
wordt op de deelnemer verhaald. 

• Denk aan de veiligheid van kinderen. Kinderen zijn aanwezig op risico van de ouders c.q. begeleiders. De 
Stichting Goorse School- en Volksfeesten is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het handelen van 
de aanwezige kinderen en de gevolgen daarvan. De loods en omliggend terrein is geen speelplaats! 

 
 
03  Afval: 

• Klein chemisch afval dient men zelf aan te bieden bij het Gemeentedepot (Bruins & Kwast). Dit is voor 
particulieren geheel kosteloos. Uitgedroogde blikken en kwasten deponeren in de afvalcontainer, 

• Restafval gescheiden deponeren in de daarvoor bestemde containers. 

• Hout in de daarvoor bestemde houtbunker. Dit geldt dus alleen voor hout en niet voor ander afval! 
 
                                                        
04 Opslag materialen: 

• Materiaalopslag buiten de gebouwen is niet toegestaan. 

• Grote hoeveelheden materiaal alleen aanvoeren indien vooraf overlegd met leden van de Beheercommissie 

• Niet meer te gebruiken materialen afvoeren.  
 

 
05 Bij het verlaten van de gebouwen:  

• Binnen een halfuur voor sluitingstijd: geen las- en slijpwerkzaamheden meer uitvoeren, 

• Controleer of er geen brandende of smeulende resten op of onder de wagen liggen. Berg gereedschap op, en 
trek alle stekkers uit de stopcontacten. Doe het licht uit en de deuren en het hek op slot. 

• Perscontainer wordt alleen in- en uitgeschakeld door leden van de Beheercommissie. 
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06 Gebruik van het platform: 

• Gebruik van een platform anders dan voor de Optocht in Goor is niet toegestaan. 

• Noodzakelijke reparaties melden bij de heren Verdriet en/of Lansink en niet zelf uitvoeren. 

• Brandstofkosten en eventuele aanschaf van een goedwerkende 12 volts accu zijn voor rekening van de 
gebruiker. U dient minimaal 40 liter Brandstof te tanken. 

• Motor en bestuurdersplaats dienen ook tijdens de optocht goed bereikbaar te blijven. 

• Zorg voor een goede afvoer van uitlaatgassen op/aan het platform en van eventuele aggregaten. 

• De chauffeur dient in het bezit te zijn van een geldig groot rijbewijs (C) en ervaren te zijn in het besturen van een 
vrachtauto of autobus. Voor kleine wagens (geen bestaand platform) geldt dat rijbewijs B (personenwagen) 
voldoende is. 

• Het sleepoog voor en achter dient te allen tijde bereikbaar te zijn. 
• De afstand tussen het laagste punt van het platform en de straat dient tenminste 35 cm te zijn. Gebruik flexibele 

delen voor de afwerking zodat er geen beknelling kan ontstaan. 

• Afmeting van het platform: maximaal 3.75 meter breed, maximaal 1.00 meter verlengd aan voor- en achterzijde 
(uitgaande van het originele platform) en maximaal 6.50 meter hoog (inclusief uitschuifbare of beweegbare 
delen). 

• Een brandblusser dient zichtbaar aan de rechterachterzijde van de wagen te zijn geplaatst op een goed 
bereikbare plek (in overleg met de begeleider / brandweer). 

 
07 Bij terugkomst/ na de optocht: 

• Bij terugkomst de platforms achterwaarts op de oorspronkelijke bouwplaats terugzetten, 

• Wagens demonteren en wagens en bouwplaats, loods en terrein opruimen de eerste week volgend op het 
feest. Als een soort statiegeld wordt 200 Euro ingehouden op het prijzengeld. Dit wordt uitbetaald als de 
Beheercommissie de demontage en het opruimen heeft goedgekeurd, en de uitgeleende goederen 
geretourneerd zijn. 

• Het bedrag voor het statiegeld is opgebouwd uit drietal delen: 
- het gedemonteerd inleveren van het platform 
- het opruimen van bouwplaats, loods en terrein 
- het ingeleverd hebben van verkeersregelaarhesjes, sleepkabel en brandblussers 

1. Wat houdt demontage in: 
- de motor dient vrij toegankelijk te zijn voor onderhoud, zowel links, rechts als 

bovenzijde 
- Het bouwwerk dat blijft staan dient ontdaan te zijn van beplating m.a.w. doorzichtig te 

zijn 
2. Wat houdt opruimen in: 

- het schoon opleveren van de bouwplaats en het leveren van minimaal 1 persoon 
welke op de laatste zaterdag helpt loods en terrein op te ruimen 

3. Wat dient ingeleverd te worden en wat zijn de kosten indien bij niet inleveren: 
- verkeersregelaarhesjes   20 euro p/st 
- sleepkabel     35 euro p/st 
- twee brandblussers    165 euro p/st 

• Indien een groep bewust geen gehoor geeft aan de voorstellen van de Beheercommissie zal het Bestuur in 
overleg met de deelnemers bepalen hoe verder gehandeld dient te worden. 

 
08 Verzekeringen: 

Iedere deelnemer dient WA-verzekerd te zijn, of de groep waarbinnen hij/zij deelneemt, dient WA-verzekerd te 
zijn. (Zie ook: Verzekeringsvoorwaarden optochtdeelnemers Rev. Febr. 2022) 

 
09 Slotbepaling:  

In situaties waarin deze instructies niet voorzien gelden de afspraken en/of aanwijzingen afkomstig van 
Bestuur en/of leden van de Optocht- en Beheercommissie. 
 

VEEL PLEZIER MET DE VOORBEREIDINGEN EN DE DEELNAME. 


