
Reglement Kaaiendonkse Kinderoptocht 
 
A Algemeen 

 Deelname aan de kinderoptocht staat open voor deelnemers uit Oosterhout en 
omgeving. 

 Deelnemers aan de kinderoptocht mogen maximaal 14 jaar oud zijn. 

 Iedere deelnemer is verplicht het ontwerp en afbeelding at te stemmen op de 
eisen van maatschappelijk fatsoen. De uitvoering dient carnavalesk te zijn. 

 Eventuele constructies dienen veilig uitgevoerd te zijn. Andere deelnemers en 
toeschouwers mogen niet in gevaar komen. Ook de voortgang van de optocht 
mag niet belemmerd worden. 

 Iedere deelnemer/persoon aan de kinderoptocht moet particulier verzekerd 
zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. (WA) 

 Gemotoriseerde voertuigen zijn niet toegestaan. Hierbuiten vallen OCS 
voertuigen en de mogelijk aangewezen afsluiting van de kinderoptocht 
 

B Deelname 

 Deelnemers aan de kinderoptocht moeten vooraf aan de optocht 
ingeschreven zijn, mits zij willen kans maken op de prijzen die worden 
toegekend. Dit kan tot 12.00 op de dag van de kinderoptocht. 

 Inschrijving kan via het digitale formulier op de website van OCS de 
Smulnarren. Of op de ochtend van de kinderoptocht op de in de Kiekerekie 
aangegeven locatie en tijd. Digitale inschrijvingen moeten ook op deze 
ochtend hun nummer voor in de kinderoptocht komen ophalen. 

 Het inschrijvingsformulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden. Dit 
i.v.m. de prijzen die worden uitgereikt door de organisatie. 

 Bij de inschrijving moet ieder deelnemer aan de kinderoptocht te kennen 
geven in welke categorie zij vallen. Dit zijn: 

o Categorie 1;  Individueel / paar 
Deze categorie is voor als kinderen alleen of samen lopen. Begeleiding 
telt niet mee. 

o Categorie 2; Kleine groepen 
Deze categorie is voor groepen vanaf 3 t/m 9 kinderen. Begeleiding telt 
niet mee. 

o Categorie 3; Grote groepen 
Deze categorie is voor groepen vanaf 10 kinderen. Begeleiding telt niet 
mee. 

 Iedere deelnemer aan de kinderoptocht dient 15 min. voor aangegeven 
vertrek aanwezig te zijn op de aangegeven opstelplaats.  

 Het aangewezen volgnummer moet op een duidelijk zichtbare plaats aanwezig 
zijn. Dit zodat de jury zijn werk naar behoren kan doen. 

 De deelnemers volgen de van te voren aangegeven route van de 
kinderoptocht. De optochtcommissie zal de deelnemers aan de kinderoptocht 
begeleiden hierin. Deelnemers dienen aanwijzingen en veranderingen op te 
volgen. 

 Op de markt zal Prins Mienus en Jeugdprins(es) Kaaike een defilé afnemen. 
Hierna vervolgt de kinderoptocht zijn route. 

 
 



 
 
C Prijzen 

 Voor alle deelnemers is er een prijs. Dit als teken van deelname aan de 
kinderoptocht van het jaar. 

 Alleen deelnemers komen in aanmerking voor de prijzen. Begeleiding van de 
deelnemers niet. 

 Voor de plaatsen 3 t/m 1 in elke categorie is er een oorkonde. 

 De winnaars van elke categorie ontvangen tevens de wisseltrofee. 

 De winnaars van elke categorie ontvangen de wisseltrofee. Deze wordt in 
Januari van het jaar erop weer opgehaald. De OCS zal deze voorzien van een 
jaarplaatje 
 
 

D Jurering 

 De jurering van de kinderoptocht gebeurt door een Jury. Deze bestaat uit een 
volwassen- en een kinderjury.  

 De kinderjury bepaald een eenmalige prijs. Deze kan aan elke deelnemer uit 
elke categorie worden toegekend.  

 De volwassenjury bepaald de algemene prijzen. Dit zijn de plaatsen 3 t/m 1 in 
alle drie de categorieën. 

 De jurering vindt plaats op de onderstaande zaken tijdens de kinderoptocht. In 
totaal krijgt elke deelnemer 1 punt per jurylid. Het totaal aantal punten bepaald 
de winnaar per categorie. 

o (kinder)Idee 
o Uitwerking op het motto 
o Carnavalesk 

 De uitslag van de kinderoptocht wordt bekend gemaakt op het vooraf 
aangegeven tijdstip en plaats. Door onvoorziene omstandigheden kan dit 
wijzigen. De organisatie zal zijn best doen om alle deelnemers hiervan op de 
hoogte te stellen. 

 De prijzen worden na bekendmaking meteen overhandigd.  
 

E Aansprakelijkheid 

 Het bestuur van OCS de Smulnarren kan nimmer aansprakelijk gesteld 
worden voor schade uit welke hoofde dan ook, die niet gedekt is op grond van 
de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 

 Voor zover u particulier deelnemer bent aan de kinderoptocht, dekt uw WA 
verzekering voor particulieren eventuele schade en, zover u als vereniging 
optreedt, raden wij u aan een particuliere WA verzekering voor uw vereniging 
af te sluiten. 

 Voor het geval waarin dit regelement niet voorziet, beslist het bestuur van 
OCS de Smulnarren. 

 Door inschrijving als deelnemer(ster) aan de kinderoptocht, onderwerpt men 
zich aan dit reglement. 


