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Stichting “de Peeënstekers” streeft gelijke behandeling van mannen en vrouwen na. Uit praktische en leesbare overweging is in
dit reglement voor personen steeds de mannelijke benaming vermeld. Bij elke vermelding van personen dient gelezen te
worden m/v.
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Voorwoord.
Dit reglement is opgesteld door Stichting “de Peeënstekers” te Dongen, hierna te noemen de
Stichting.
Het reglement bevat de voorwaarden voor deelname aan, organisatie en jurering van de door de
Stichting in samenwerking met Horeca Dongen te organiseren Straotparade.
Het doel van dit reglement is een bijdrage te leveren aan het bereiken van een organisatorisch,
kwalitatief hoogstaande en carnavaleske Straotparade.
De Straotparadewinnaar wordt uitgeroepen tot “Brabants Midwinterkampioen”.
De Stichting gebruikt voor de reglementen van haar activiteiten een standaardnummering van
de artikelen. Per activiteit worden alleen die artikelen vermeld die relevant zijn. Daarom is het
mogelijk dat de lezer in dit reglement geen volledige artikelnummering aantreft.

Algemeen.
Artikel 1, doelstelling
De doelstelling van de Straotparade is, in de vorm van een wedstrijd, te komen tot een festival van
carnavalskapellen die, eventueel vergezeld met carnavalsverenigingen (CV’s), zorgen voor een
muzikale en carnavaleske tocht langs horecagelegenheden in het centrum van Dongen welke
aangesloten dienen te zijn bij Horeca Dongen.
De straotparade vindt jaarlijks plaats op de 2e zondag van januari. Indien 1 januari op een zondag valt
e
zal de straotparade op de 3 zondag van januari plaatsvinden.
De kapellen worden verzocht zoveel mogelijk op “straot” muziek te maken en zich carnavalesk te
gedragen. Dit laatste geldt uiteraard ook voor de CV’s. De kapellen en de CV’s dienen zich strikt te
houden aan de door de commissie geplande cafébezoeken.
Artikel 2. besluiten tot wijziging
Besluiten tot wijziging van de bepalingen van dit reglement kunnen slechts worden genomen op
voorstel van het dagelijks bestuur van de Stichting c.q. de commissie straotparade alsmede op
voorstel van het bestuur van Horeca Dongen. Voor het nemen van besluiten is een gewone
meerderheid van stemmen vereist, terwijl tenminste drie/vijfde van het aantal zittende bestuursleden
van Stichting “de Peeënstekers” aanwezig moet zijn.
Artikel 3, naleving.
De commissie ziet er op toe dat de bepalingen van dit reglement worden nageleefd.
Artikel 4, organisatie.
De Straotparade wordt georganiseerd onder toezicht van de Stichting met financiële ondersteuning en
medewerking van Horeca Dongen. De Stichting wijst hiertoe jaarlijks 1 of 2 bestuursleden aan die
belast zijn met de daadwerkelijke organisatie van de Straotparade.
De betreffende bestuursleden vormen, samen met eventueel één of meerdere niet-stichtingsleden en
een vertegenwoordiger van Horeca Dongen, de commissie Straotparade, hierna te noemen de
commissie. De voorzitter van de commissie is altijd een lid van het Stichtingsbestuur.
Binnen de commissie wordt 1 lid belast met het verstrekken van (voor)informatie en nabeschouwingen
ten behoeve van website, perspublicaties en eventuele andere media. Deze dienen tijdig en volgens
het te volgen tijdspad te worden verstrekt.
De vertegenwoordiger van Horeca Dongen in de commissie Straotparade draagt zorg voor de inning
van de bijdrage voor de Straotparade, welke in onderling overleg tussen de commissie en Horeca
Dongen wordt bepaald.
Elke deelnemende horecauitbater dient de bijdrage te betalen. De Cammeleur draagt een dubbele
bijdrage af.
De commissie draagt binnen enkele weken na afloop van de Straotparade financieel verantwoording
af aan de vertegenwoordiger van Horeca Dongen die in de commissie zitting heeft. De verantwoording
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dient schriftelijk te geschieden. Een afschrift van de financiële verantwoording wordt ter beschikking
gesteld aan Stichting “de Peeënstekers”.
Eventuele batige saldi in de organisatie van de Straotparade blijven eigendom van Horeca Dongen
doch worden ter beschikking gesteld aan de commissie Straotparade.

Deelname.
Artikel 5, aanmelding.
A. Kapellen
Aanmelding geschiedt door inschrijving, vóór een door de commissie Straotparade bepaalde
datum, onder vermelding van:
- naam en aantal deelnemers van de carnavalskapel;
- adres, secretariaat en emailadres.
B. Carnavalsverenigingen (CV’s).
De carnavalsverenigingen ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan de Straotparade.
Zij dienen hierbij op te geven met hoeveel leden zij deelnemen en wie hun aanspreekpunt is.
De commissie zal de aangemelde CV’s zoveel mogelijk koppelen aan een “buitenlandse”
kapel en de CV hiervan in kennis stellen.
Artikel 6, deelnamegerechtigd.
Deelname als CV staat open voor iedere groep van personen. Zowel de kapellen als de CV’s mogen
zowel van binnen als van buiten Dongen komen. De deelnemers die deel uit maken van een groep
moeten de leeftijd van zestien (16) jaar hebben bereikt én onder begeleiding zijn van een persoon van
tenminste 18 jaar oud.
Artikel 10, uitsluiting.
De Stichting is gerechtigd in geval van liederlijk taalgebruik, kwetsing van personen of groepen van
personen, obscene gebaren e.d. deelnemers (kapellen en CV’s) uit te sluiten van een (verder)
optreden c.q. deelname.
De beslissing tot uitsluiting wordt genomen in overleg tussen de voorzitter van de Stichting en de
betreffende commissievoorzitter.
Artikel 12, begeleiding.
De commissie tracht zo veel mogelijk de kapellen te laten begeleiden door een begeleider die hen,
volgens een door de commissie bepaalde route, van horecagelegenheid naar horecagelegenheid
leidt. Tevens tracht de commissie de kapellen te laten begeleiden door een CV.
Artikel 13, technische hulpmiddelen, attributen en podiumonderdelen.
Het gebruik maken van technische (waaronder elektronische) hulpmiddelen door de kapellen tijdens
het optreden, is niet toegestaan.
Artikel 15, volgorde van presentatie.
Op een nader te bepalen tijdstip worden alle deelnemende kapellen en CV’s ontvangen in de
Cammeleur. In de Cammeleur worden de kapellen, de begeleidende CV’s alsmede de begeleider
gepresenteerd in volgorde van binnenkomst. Zodra alle deelnemers gepresenteerd zijn, volgt de
prijsuitreiking door Prins Andreo.
Artikel 17, indeling.
Aan de hand van het aantal ingeschreven kapellen alsmede het aantal deelnemende CV’s worden
door de commissie routes gemaakt met vermelding van de speeltijden. Het merendeel van de
horecagelegenheden beschikt over een buitenpodium.
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Artikel 18, winnaar.
De beste 3 kapellen in de wedstrijdklasse ontvangen een geldprijs en spelen de finale in De
Cammeleur in de een door de commissie bepaalde volgorde. De finaleact mag per kapel maximaal 5
minuten duren. De jury bepaalt de uiteindelijke winnaar van de straotparade waarna deze door prins
Andreo bekend zal worden gemaakt.
De winnaar van de wedstrijdklasse mag zich Brabants Midwinterkampioen noemen.
Onder de deelnemers in de leutklasse wordt door prins Andreo tijdens de prijsuitreiking in de
Cammeleur een fust bier verloot.
De beste drie CV’s ontvangen een geldprijs.
De 1e-prijswinnaar bij de C.V.’s en de winnaar van de wedstrijdklasse ontvangen naast een beker en
een geldprijs tevens een wisseltrofee.
Zowel voor de kapellen als de CV’s geldt dat men uitsluitend meedingt naar de prijzen indien men
tijdig aanwezig is bij de prijsuitreiking in de Cammeleur.
Artikel 19, verplichtingen winnaar.
Het evenement wordt door de winnaar van de Straotparade muzikaal afgesloten.
De winnaars van de wisseltrofeeën moeten deze in de maand december volgend op de gewonnen
Straotparade, terugbezorgen bij de commissie.

Jury.
Artikel 20, benoeming juryleden.
De leden van de jury worden benoemd door de commissie. Er zijn afzonderlijke jury’s voor de kapellen
en voor de CV’s. Elke jury bestaat bij voorkeur uit minimaal 7 deskundige personen, die bij voorkeur
woonachtig zijn in, en/of gebonden zijn/waren aan de gemeente Dongen. De commissie vraagt één
van de leden als voorzitter op te treden.
Artikel 22, jury begeleiding.
De jury wordt begeleid door een commissielid of een nader aan te wijzen persoon die geen stemrecht
heeft.
Artikel 23, wijze van jureren.
De juryleden dienen de kapellen te jureren op de volgende onderwerpen:
- Muzikaliteit;
- carnavalesk optreden;
- activiteit op straat;
- reacties van publiek.
De juryleden dienen de CV’s te jureren op de volgende onderwerpen:
- carnavalesk optreden;
- activiteit op straat;
- reacties van publiek.
De kapellen worden gevraagd zoveel mogelijk op “straot” muziek te maken en zich carnavalesk te
gedragen. Dit laatste geldt uiteraard ook voor de CV’s. De kapellen en de CV’s dienen zich strikt te
houden aan de door de commissie geplande cafébezoeken. Indien de opgegeven locaties niet worden
bezocht, kan de jury punten in mindering brengen.
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Artikel 23.4 beëindiging deelname.
De voorzitter van de Stichting heeft het recht, op aanwijzing van de commissie en na verkregen
toestemming van de meerderheid van de juryleden kapellen c.q. meerderheid van de juryleden CV’s ,
een deelnemer (kapel of CV) te schorsen:
- wanneer het optreden (op een podium) te lang gaat duren;
- wanneer de deelnemer (kapel of CV) zich tijdens een optreden schuldig maakt aan hetgeen
gesteld in artikel 10.
Voorafgaand aan uitsluiting dient te allen tijden verhaal te worden gehaald bij de deelnemer.
Artikel 23.5 overleg met juryleden en begeleiders.
De commissie heeft op de vrijdag voorafgaand aan de Straotparade met alle begeleiders en
afzonderlijk ook met de juryleden een overleg waarbij alle te jureren onderwerpen worden besproken
en afstemming van jurering plaatsvindt.

Diversen.
Artikel 24, aansprakelijkheid.
Stichting “de Peeënstekers” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel door
deelnemers en/of publiek toegebrachte en/of geleden schade in welke vorm of hoedanigheid dan ook.
De deelnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor eventueel door hen direct en indirect toegebrachte
schade en/of letsel aan derden ( o.a. t.o.v. collega deelnemers, de Stichting, de accommodatie waar
het evenement plaatsvindt, muzikanten, diverse apparatuur w.o. geluids- en verlichtingsapparatuur en
muziekinstrumenten).
Bij schriftelijke aanmelding verklaart de opgegeven contactpersoon dat hij, met betrekking tot
eventuele aansprakelijkheid, hoofdelijk kan en mag optreden als vertegenwoordiger van de door hem
opgeven deelnemer(s).
Daarnaast verklaart de opgegeven contactpersoon dat hij alle tot de deelnemer(s) behorende
personen in kennis heeft gesteld van dit reglement.
De Gemeente Dongen zorgt, op verzoek van Stichting “de Peeënstekers” en Horeca Dongen, voor
afzetting van dat gedeelte van het centrum van Dongen waarbinnen de deelnemende
horecagelegenheden aan de Straotparade gelegen zijn en wel tussen 13.00 en 18.00 uur.
Een garantie voor een autovrij deel van Dongen is dit echter niet. Om die reden verzoekt Stichting “de
Peeënstekers” iedereen dan ook nadrukkelijk tijdens het lopen van horecagelegenheid naar
horecagelegenheid, zo veel als mogelijk gebruik te maken van de trottoirs dan wel zo veel mogelijk
rechts van de weg te lopen. Stichting “de Peeënstekers” en Horeca Dongen zijn nimmer aansprakelijk
voor enige geleden schade / letsel die, ondanks al de genomen voorzorgsmaatregelen, wordt geleden
/ ondervonden. Deelname aan de Straotparade is derhalve geheel voor eigen risico.

Artikel 25, slotartikel.
In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting.
Bovenstaand is overeenkomstig artikel 2 van dit reglement vastgesteld in de Stichtingsvergadering
d.d. 7 december 2004. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven van dit reglement.

Stichting “de Peeënstekers”,

André Vonk
voorzitter.

Willem van Hoof
secretaris.

Horeca Dongen,

Werner van Weesenbeek
commissie voorzitter.
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(Janssen & Janssen)

5

Doc: straotparade reglement, Rev. A uitgave 14.10.2008

6

