Carnavalsstichting D’OSSEKOPPEN
P/a Lange Munt 27 4587 ES Kloosterzande
info@ossekoppen.nl 06-27178359

Inschrijfformulier voor de optochten in de gemeente Hulst

Betreft:

Optocht te OSSENISSE
Zondag 10 maart 2019

Beste wagenbouwers :
Hierbij nodigen wij jullie uit om mee te doen aan onze optocht te Ossenisse.
Mede dankzij jullie hebben we ieder jaar een mooie carnavalsdag op de Snis en een
fantastische optocht! Jullie zijn weer van harte welkom!
Naam Wagenbouwvereniging :
Correspondentieadres :
Postcode / Woonplaats
Omschrijving / Thema wagen
Bovengenoemde wagenbouwvereniging verklaart door het ondertekenen van dit
inschrijfformulier bekend te zijn en akkoord te gaan met het ‘reglement Carnavalsoptochten
Gemeente Hulst 2019’.
In het reglement staat dat er geen alcoholhoudende drank op de wagen aanwezig mag zijn en
mag worden genuttigd. Overtreding van het reglement kan leiden tot verwijdering uit de optocht
en diskwalificatie.
Een verzekeringsbewijs van de wagen moet worden toegevoegd aan dit inschrijfformulier.
Gelieve dit formulier voor 8 maart a.s. ondertekend terug te sturen naar de organiserende
stichting:
Carnavalsstichting d ‘Ossekoppen Ossenisse
p/a: Lange Munt 27 4587 ES Kloosterzande
Naam contactpersoon :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoonnummer :
E-mail :
Handtekening :
De nummers van de wagens worden door ons zelf naar jullie wagen gebracht.
In afwachting van de optocht staat er in de versierde garage op Zeedorp voor ieder
GRATIS koffie thee en iets lekkers klaar.
WELKOM OP DE SNIS OP 10 MAART BIJ D’OSSEKOPPEN!

Checklist optocht (punten bij opmerkingen zijn regels uit reglement)
Plaats optocht:
Naam vereniging:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Leidinggevende bij calamiteit? (naam)
ja
1 Blusmiddelen
1 Zijn er draagbare blusmiddelen aanwezig?
2 Zijn deze goedgekeurd? (2-jaarlijks)
3 Zijn deze verzegeld?
4 Zijn blusmiddelen goed bereikbaar?
5 Zijn blusmiddelen duidelijk zichtbaar?
6 Zijn ze goed bevestigd? (beugel etc.)
7 Instructie gegeven gebruik blusmiddelen?
2 Vluchtwegen
1 Zijn de vluchtwegen vrij van draaiende
delen?
2 Zijn de vluchtwegen vrij van elektrische
snoeren of draden?
3 Is de vluchtweg veilig?
(hoogte/afstappen/railing)
4 Is de carnavalwagen binnen enkele
seconden te verlaten?
5 Is er instructie gegeven over de
vluchtweg(en)?
6 Is iedereen in de wagen zichtbaar?
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Diversen/ apparatuur:
Worden de verbrandingsgassen goed
afgevoerd?
Zijn de uitlaten en hittebronnen
afdoende geïsoleerd?
Zijn de aanwezige brandstoffen deugdelijk verpakt en vastgezet? (max 5 l.)
Is de opslag brandbare materialen op
afstand van hittebron(nen)?
Is opstelling van compressor akkoord?
Is opstelling van aggregaat akkoord?
Is stroomvoorziening afdoende
gezekerd?
Is er geïnstrueerd wat te doen bij brand?
Is er geïnstrueerd wat te doen bij
ongevallen?
Is afgesproken wie onmiddellijk, de
motoren en bewegende delen uitzet?
Is er communicatie tussen de
samengestelde voertuigen van de
carnavalswagen?
Zijn gasflessen/open vuur op de wagen?

ja

nee

n.v.t.

Verbeterpunten/opmerkingen:
Voorschrift 11
11
11
11
11
11
11 /12

nee

n.v.t.

Verbeterpunten/opmerkingen:
Voorschrift 20
20
20
20
20

Voorschrift 21
ja

nee

n.v.t.

Verbeterpunten/ opmerkingen:
Voorschrift 16
16
16
16
16
16
17
*
*
*
*
15

4

1
2
3
4
5
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Voorwaarden reglement:
Is levende have aanwezig?

ja

nee

n.v.t.

Verbeterpunten/ opmerkingen:

4
4

Zo ja, op een diervriendelijke wijze?
Zijn producten aanwezig, hinderlijk voor
publiek/ optochtdeelnemers?
Sterkte geluid van wagen binnen
aanvaardbare grens
Is alcoholhoudende drank aanwezig op
wagen?
Wordt alcoholhoudende drank
genuttigd?
Is glaswerk op de wagen aanwezig?
Voldoet de wagen aan de prov.
ontheffing?
Is de wagen verzekerd?
Zijn remkeggen/-blokken aanwezig?
Zijn de wielen afgeschermd?
Is er begeleiding bij de wagen, aan twee
zijden?
Is de wagen in goede constructieve staat?
Heeft bestuurder voldoende uitzicht?
Is er een verantwoordelijke aangewezen

5 / 15
6
7
7
7
9
10
13
14
19
17
18
22

Overige opmerkingen:

Controle datum:
Controleur:

Contactpersoon:

Handtekening

Handtekening:

