
Afspraken scholen - optocht Koningsdag 2022 - Oranjevereniging Ommen 

Ommen kent een geschiedenis met een bruisende Koningsdag, waarbij de optocht al tientallen jaren het middelpunt is. In deze 
jaren is niet alleen de optocht onderhevig geweest aan veranderingen, ook andere onderdelen van de Koningsdag zijn 
veranderd. Om die reden zijn de kaders om deel te nemen aan de optocht in 2021 tegen het licht gehouden en is in overleg met 
de scholen, de optocht opnieuw vormgegeven. Op basis van de uitkomsten zijn de volgende kaders opgesteld: 
 
 
Algemeen 

1. De optocht is een onderdeel voor iedereen die Koningsdag een warm hart toedraagt, met voorop de deelnemende 
kinderen. De optocht staat in het teken van verbinding en saamhorigheid. Meedoen is belangrijker dan winnen, 
hoewel er zeker een wedstrijdelement is verwerkt in voor deelnemers aan de optocht.  

2. De optocht bestaat uit versierde wagens, loopgroepen, versierde fietsen en karren en muziekkorpsen. 
3. Elke deelnemende school die deelneemt met een wagen ontvangt startgeld t.w.v. 600,- 
4. Elke deelnemende school met een loopgroep ontvangt startgeld t.w.v. 250,- 
5. Deelnemende scholen kunnen op kosten van de Oranjevereniging het afval storten. Hierover wordt de deelnemende 

school nader geïnformeerd. 
 
Jurering  

1. De jury is onafhankelijk van de Oranjevereniging en heeft een enigszins relevante artistieke, culturele of technische 
achtergrond. 

2. Deelnemers worden tijdens de voorbereiding bezocht door een afvaardiging van de organisatie/jury. Zij zullen op 
verschillende onderdelen de wagens of loopgroepen beoordelen. Hierbinnen valt ook het proces van het bouwen: de 
juryleden zullen hiervoor de wagens meerdere malen bezoeken voorafgaand aan de Koningsdag. 

3. De lijst met beoordelingscriteria wordt vooraf verstrekt aan de deelnemende scholen. 
4. Elke deelnemende leerling ontvangt een aandenken aan de Koningsdag. Verder zullen binnen het wedstrijdelement 

bekers worden uitgereikt. De winnaar ontvangt tevens de wisselbeker. 
 
Deelnemen 

1. Elke deelnemer/school mag zelf bepalen wie deelnemen aan de optocht. In het geval van scholen zijn dat de 
verschillende klassen: de school bepaalt welke klas(sen) deelnemen. Hier gelden geen restricties. 

2. Het is als deelnemer toegestaan om zowel gemotoriseerde als ongemotoriseerde wagens deel te laten nemen. 
Hiervoor zijn wel een aantal restricties opgenomen die hierna nader uiteen worden gezet. 

3. Gemotoriseerde voertuigen moeten WA verzekerd zijn. 
4. Het is niet toegestaan om personen op de deelnemende wagen plaats te laten nemen 
5. Loopgroepen mogen deelnemen aan de optocht. Wanneer een loopgroep in combinatie met een wagen deelneemt 

aan de optocht, dan lopen deze groepen voor- of achter de deelnemende wagen mee. Zij mogen tijdens de optocht 
niet naast de wagens lopen. 

6. Speciaal voor scholen: de Oranjeverenging kan in overleg met de scholen diverse vervoersmiddelen faciliteren. Denk 
hierbij aan golfkarren die meerijden om kinderen, gedurende de route, even op adem te laten komen.  

7. De breedte is maximaal 3,50 meter, de hoogte maximaal 4 meter. 
8. Op de wagens van scholen en verenigingen mogen geen reclame-uitingen staan. 
9. Het voertuig moet goed bestuurbaar en achteruit manoeuvreerbaar zijn. 
10. Indien de activiteitencommissies een verzekering afsluiten, dragen zij zelf verantwoordelijkheid voor het voldoen 

aan de voorwaarden hiervan.  
11. Met betrekking tot de verzekering zal de gemeente het bedrag vergoeden. 
12. De gemeente en/of de Oranjevereniging heeft een evenementverzekering voor het feestterrein. Deze geldt niet voor 

de optocht. 
13. Deelname aan de optocht is alleen mogelijk na aanmelding bij het secretariaat van de organisatie 

(oranjeverenigingommen@outlook.nl). Bij deze aanmelding wordt voor de wagen een contactpersoon opgegeven.  
 


