
Nieuwsbrief Optochtcommissie 2020

’t Is weer zowiet! 
Op 16 februari om 14:11 uur 

zal er onder leiding van prins Marien I 
en jeugdprins Tygo I een prachtige 
carnavalsoptocht door Zeddam 
trekken. We hopen dat jullie ook dit jaar 
weer zullen deelnemen. In deze 
nieuwsbrief willen wij jullie informeren 
over een aantal zaken.

Inschrijven 
Het inschrijven kan digitaal via http://
paverts.com/aanmeldenoptocht/

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om 
in te schrijven op zondag 2 februari van 
11.00 uur tot 12.00 uur in het 
Gildegebouw in Zeddam.  
Na het inschrijven krijg je digitaal een 
bevestiging van de inschrijving en krijg 
je digitaal de startnummers.

Belangrijk! 
Op de website van de Paverts is het 
reglement Optocht te vinden via de 
volgende link: http://paverts.com/
optocht-informatie/. Deelname aan de 
optocht betekend ook dat het 
reglement wordt nageleefd door de 
deelnemers. 

Een aantal belangrijk punten uit dit 
reglement:

Alcoholgebruik. De grens voor 
alcoholgebruik is wettelijk vastgesteld 
op 18 jaar. De carnavalsvereniging 
heeft het recht om groepen uit te 
sluiten van de optocht, vanwege 
overmatig alcoholgebruik. Daarnaast is 
glas niet toegestaan

Goedgekeurde brandblusser. Voor 
wagens is het verplicht deze aanwezig 
te hebben op de wagen.  
Daarnaast willen we jullie nog het 
volgende meegeven. Laat geen afval 
achter op de openbare weg. Blik en 
plastiek kan gratis worden afgevoerd 
middels de PMD-zakken.

En het belangrijkste: Geniet met 
elkaar van de optocht, zowel 
deelnemers als bezoekers.  

Geluid 
Het afgelopen jaar heeft de gemeente 
Montferland met alle 
carnavalsverenigingen om tafel 
gezeten om de ernst te benadrukken 
van gehoorschade. De 
optochtcommissie streeft ernaar om 
voor iedereen een mooie, veilige en 
plezierige optocht te organiseren. Wij 
hanteren een limiet van 90 decibel 
tijdens de optocht. Deze norm wordt 
ook gecontroleerd tijdens de optocht. 
Toch is 90 decibel al schadelijk bij 
langdurige blootstelling. Wij adviseren 
deelnemers dan ook om 
gehoorbescherming te dragen, 
aangezien zij langdurig worden 
blootgesteld aan het geluid. 

Tijdens het bezoeken van de wagens 
zullen wij ook nog extra aandacht aan 
besteden aan gehoorschade.


Prijsuitreiking 
Na de optocht is de prijsuitreiking in 
onze Residentie Ruimzicht. De prijzen 
zullen worden uitgereikt door onze 
Jeugdprins Tygo I, ondersteund door 
de president van onze vereniging. De 
president zal de prijswinnaars 
omroepen en - daar waar bekend - een 
toelichting geven.

Ook wordt er een aanmoedigingsprijs 
uitgereikt. Hiervoor zijn geen 
vastgestelde criteria. Er kunnen dus 
heel veel redenen zijn waarom een 
groep deze prijs krijgt, dit is een 
gezamenlijk oordeel van alle juryleden.


Vragen/opmerkingen 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, stuur dan een mail naar: optocht@paverts.nl.


Tijdens de optocht is de optochtbegeleiding te herkennen aan de groene hesjes.
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Verzekeringen 

Het carnavalsbestuur geeft alle wagenbouwers het dringend advies om het trekkend voertuig 
(inclusief aanhangwagen) goed te verzekeren. In ons reglement voor de optocht is opgenomen 
dat het bestuur van carnavalsvereniging de Paverts op geen enkele wijze verantwoordelijk is 
voor schade, geleden of toegebracht, aan deelnemers van de optocht en/of toeschouwers.  

Het dringend advies van de carnavalsvereniging is om als wagenbouwers de volgende acties te 
ondernemen:  

• Maak goede afspraken met de eigenaar van het trekkend voertuig van jullie carnavalswagen. 

• Het is van belang op van tevoren af te spreken of er op de aanhangwagen wel of geen 

deelnemers staan of zitten. Ons advies is om de wagens zo te bouwen dat er zich geen 
personen bevinden op de aanhangwagen. 


•	 Controleer of het trekkend voertuig WA (motorrijtuigen) verzekerd is en of in de 
verzekeringspolis een clausule is opgenomen dat het trekkend voertuig (met aanhanger) deel 
mag nemen aan evenementen. Laat een verzekeringsadviseur deze controle uitvoeren. 

•	 Mocht dit het geval zijn, dan is jullie carnavalswagen voldoende verzekerd, mits er geen 
personen op de aanhangwagen staan of zitten.

•	 Is dit niet het geval, dan is het dringend advies om deze clausule (om deel te mogen 
nemen aan evenementen) op te nemen. Is dat mogelijk dan zullen de kosten het laagst zijn. Dit 
is per verzekeringsmaatschappij verschillend. Laat de verzekeringsadviseur dit controleren. 

•	 Is het niet mogelijk om deze clausule op te nemen, dan is het dringend advies om een 
nieuwe (praalwagen-) verzekering af te sluiten. 

•	 Als op de aanhangwagen toch personen staan of zitten dan is een WA (motorrijtuigen) 
verzekering niet voldoende. Je zult dan ook een ongevallenverzekering af moeten sluiten.  

 

Wij als bestuur van de carnavalsvereniging vinden het belangrijk dat iedereen met een gerust 
hart moet kunnen deelnemen aan onze mooie carnavalsoptocht door Zeddam. Al jaren staat 
onze carnavalsoptocht bekend als zeer verzorgd en prima geregeld. Dit willen wij graag zo 
houden.


