Reglement deelname stoeten
Artikel 1 : de ochtendstoet, ook “kroningstoet” genoemd, gaat van start om 10 uur aan “de zotte muur”
en legt volgend parkoers af :
Oude vesten, Zuidstraat, J. Ferrantstraat, IJzerstraat, Churchillplein (met hulde aan het
Bommelsbeeld), Stationsstraat, Guissetplein, Abeelstraat, Rooseveltplein, Peperstraat, Grote
Markt
De deelnemers dienen ten laatste 20 min. vóór de start aanwezig te zijn. De opstelling van de
stoet gebeurt op de Oude Vesten en parking Portois !
De avondstoet, de “grote bommelsstoet”, gaat van start om 17u50 met de reclamestoet. De
opstelling gebeurt in een vooraf bepaalde straat en legt volgend parkoers af : rooseveltplein,
wijnstraat, kegelkaai, kaatsspelplein, watermolenstraat, priesterstraat, grote markt, zuidstraat,
malanderplein, ferrantstraat, ijzerstraat, churchilplein, stationsstraat, guissetplein, abeelstraat,
rooseveltplein, peperstraat, grote markt.
Artikel 2 : beide stoeten worden ingericht door de Stedelijke Stedelijke Raad der Bommels, verder ook
de organisatoren genoemd.
Artikel 3 : de Stedelijke Raad der Bommels zal aan de door haar gekende groepen een digitaal
inschrijvingsformulier tijdig ter beschikking stellen. De deelname aan de verschillende stoeten
dient aan de Raad digitaal kenbaar gemaakt te worden uiterlijk tegen 20 nov. Niet tijdig
ingeschreven groeperingen kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd “schoonste
bommelsgroep”. De plaatsbepaling door de Stedelijke Raad der Bommels gebeurt bij
lottrekking.
Artikel 4 : de deelnemende groepen kunnen deelnemen aan de wedstrijd van “schoonste bommelsgroep”.
Hiervoor dienen ze hun gekozen thema mee te delen op het inschrijvingsformulier (zie
afzonderlijk reglement).
Artikel 5 : de organisatoren kunnen om reden van overmacht de stoet(en) afschaffen, verdagen of het
parkoers veranderen. Indien de organisatoren tot dit besluit moeten komen zullen ze tijdig de
deelnemende groepen hiervan op de hoogte brengen.
Artikel 6 : de deelnemende groepen dienen zich steeds te houden aan de onderrichtingen van de
Politie. De politiereglementen/besluiten worden gepubliceerd in de plaatselijke kranten.
Artikel 7 : de organisatoren kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke
ongevallen tijdens de stoeten. De stad heeft voor De Stedelijke Raad der Bommels een
"globale verzekering B.A." afgesloten voor alle ingeschreven en deelnemende groepen aan de
ochtend- en avondstoet.
Artikel 8 : de deelnemende groepen moeten ieder trekkend voertuig en iedere praalwagen uitrusten met
een brandblusapparaat type P6 (poederblusser 6 kg ABC). Tijdens de avondstoet moeten er
minimum 6 personen naast het trekkend voertuig en de praalwagens zorgen voor beveiliging.
Zullen niet toegelaten worden tot de optocht:
 groepen die hun leden toestaan overmatig alcoholische dranken te gebruiken tijdens de
stoet
 deelnemers of groepen die in kennelijke dronken toestand aan de start verschijnen
De chauffeurs moeten de wettelijke normen voor alcoholverbruik respecteren (strikt nodig
voor verzekering)
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Artikel 9 : door hun inschrijving verklaren de groepen zich te houden aan deze afspraken en verklaren
zich verantwoordelijk voor alle moeilijkheden die zich kunnen voordoen door het niet naleven
van deze afspraken.
Artikel 10 : de groepen die ingeschreven hebben voor deelname aan de stoeten verbinden er zich toe de
richtlijnen op te volgen die hen gegeven worden door leden van de Stedelijke Raad der
Bommels. Wie hierop ongepast reageert zal gesanctioneerd worden.
Artikel 11 : om te kunnen deelnemen aan de Bommelsstoet dienen de wagens ten laatste om 17 uur
aanwezig te zijn op de hen toegekende plaats. Zo niet zal deze groepering niet kunnen
deelnemen aan de wedstrijd ‘schoonste bommelsgroep’ en wordt deze achteraan de stoet
geplaatst. De chauffeur dient ter plaatse te blijven. De deelnemers dienen ten laatste om
17u35 aanwezig te zijn.
Artikel 12 : de groepen zijn ertoe gehouden om het hen toegekende volgnummers goed zichtbaar vast te
maken op al hun (praal) wagens en dit links en rechts. De groepen zonder wagen moeten
hun volgnummer laten dragen door een persoon.
Artikel 13 : de groepen die gebruik maken van geluidsapparatuur in de stoet(en) mag niet als storend
worden ervaren. De groepen dienen de muziek uit te zetten voorbij de obelisk bij het
verlaten van de Grote Markt, middenplein. De wagens dienen op het einde van stoet de
Grote Markt te verlaten en geparkeerd te worden in de Biesestraat - Hospitaalstraat. De
verplaatsing naar de werkhallen gebeurt in groep en onder politiebegeleiding.
Artikel 14 : tijdens de ochtendstoet alsook tijdens de Bommelsstoet mag geen reclame gevoerd worden.
Gadgets met reclame om uit te gooien is wel toegelaten.
Artikel 15 : stilstaande shows tijdens de Bommelsstoet zijn niet toegelaten en dienen derwijze te worden
uitgewerkt dat er zo weinig mogelijk “gaten” vallen in de stoet.
Artikel 16 : er wordt tot de groepen een bijzondere oproep gericht om er over te waken dat de voertuigen
in een zo goed mogelijke staat worden gebracht om het risico van defecten tijdens de stoeten
tot een minimum te herleiden. Indien dit echter toch het geval zou zijn dient het defecte
voertuig uiterst links of rechts van de baan geplaatst te worden zodat de andere wagens
doorgang krijgen. De maximum toegelaten breedte van de praalwagen(s) bedraagt 3m50, de
hoogte 4m. Indien het niet respecteren van de afmetingen oorzaak zijn van oponthoud van
de stoet zullen sancties worden genomen.
Artikel 17 : er zijn geen optredens op het podium. De groepen die een dans uitvoeren tijdens de stoet zijn
verplicht deze over het gehele parcours in een vooruitgaande beweging uit te voeren, ook
voor de tribunes.
Artikel 18 : voor deelname aan de stoeten ontvangen de door de Raad erkende en geaccrediteerde
Ronsese groepen de volgende vergoeding :
Voor de morgenstoet: € 150 met min 15 personen
Voor de avondstoet:
- € 350 voor groepen vanaf 21 personen
- € 250 minimum 10 tot en met 20 personen
Minder dan 10 personen kan niet als groep aanvaard worden.
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Artikel 19 : eventueel bijkomende onderrichtingen vanwege de organisatoren, zullen schriftelijk
meegedeeld worden aan de groepen en dienen als aanvulling van deze afspraken.
Artikel 20 : In alle situaties niet voorzien in dit reglement neemt de Stedelijke Raad der Bommels een
beslissing die bindend is voor alle deelnemers. Eventuele bijkomende onderrichtingen
vanwege de organisatoren zullen schriftelijk medegedeeld worden aan de betrokkenen. Deze
bijkomende onderrichtingen dienen als aanvulling bij dit reglement.

De Stedelijke Raad der Bommels.
28 maart 2017.
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