VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN DEELNEMERS KlNDERCORSO
VOLLENHOOFSE VERENIGING VOOR VOLKSVERMAKEN
__________________________________________________________________________

A.

Deelname

1.

Deelnemers worden voor de jurering onderverdeeld in 4 categorieën:
A. kleine groepen (2 tot en met 10 personen);
B. grote groepen/scholen (meer dan 10 personen, optioneel inclusief bloemenwagentje);
C. kleine bloemenwagentjes (minder dan 30 m² bloemen).
D. grote bloemenwagentjes (meer dan 30 m² bloemen).

2.

Deelnemers aan categorie B kunnen optioneel een bloemenwagentje mee laten rijden met hun
onderwerp. Dit bloemenwagentje wordt niet apart gejureerd, maar gezien als onlosmakelijk
onderdeel van de inschrijving.

3.

Deelname aan de wedstrijd van zowel het kinder- als grote corso is NIET toegestaan.
Men doet ofwel mee aan de wedstrijd van het kindercorso, ofwel aan het grote corso.
Alleen deelnemers in de categorie bloemenwagentjes mogen buiten mededinging
naar prijzen meedoen aan het middagcorso.

4.

Gebruik van commerciële reclame in het kindercorso is niet toegestaan evenals gebruik van levende
have.
Gemotoriseerd verkeer (mini trekker) is uitsluitend toegestaan in categorie C en D,
“bloemenwagentjes” en na overleg met het contactpersoon.
De bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het desbetreffende trekkende
voertuig. Minimaal 3 weken voor aanvang van het corso zijn de aanvraag en kopie rijbewijs in het
bezit van het contactpersoon.

5.

Deelnemers worden pas tot het kindercorso toegelaten na invulling en ondertekening van een
inschrijfformulier. Dit formulier kan worden gedownload van de website www.corsovollenhove.nl
en moet per mail worden verzonden naar de contactpersoon.

6.

Aanmeldingen voor deelname aan het kindercorso moeten uiterlijk 4 weken voor aanvang van het
kindercorso bij de contactpersoon binnen zijn. Tot 2 weken voor het corso kunnen deelnemers aan
categorie C en D in overleg met de contactpersoon van de VVVV nog besluiten van categorie te
wisselen.

7.

Deelnemers die bloemenlijm nodig hebben, moeten in de maand juni al opgeven hoeveel lijm ze
denken nodig te hebben. Uiterlijk 4 weken voor aanvang van het kindercorso moet het aantal
bloemen worden opgegeven en welke kleuren bloemen zij willen hebben. Hiervoor ontvangen de
deelnemers in de maand juli een bestellijst met de soorten en kleuren bloemen die leverbaar zijn.
Deze bloemen, incl. lijm, worden gratis ter beschikking gesteld door de VVVV tot de volgende
maxima:
Categorie A:
12 m² bloemen per inschrijving.
Categorie B en C:
30 m² bloemen per inschrijving.
Categorie D:
45 m² bloemen per inschrijving.
Deze bloemen zijn uitsluitend bestemd voor de aanvragende groep.
Voor lijm en bloemen wordt een z.g. bloemenbon uitgeschreven.
Deze bloemenbon moet in de feestweek op donderdagavond tussen 20.00 en 20.30 uur (VVVV-1-

kantoor nabij de feesttent) afgehaald worden. Alleen op vertoon van de bloemenbon kan men op
vrijdag de bestelde bloemen en lijm bij de bloemencommissie afhalen.
8.

Verder moeten alle deelnemers in de feestweek op donderdagavond tussen 20.30 tot 21.00 uur
(VVVV-kantoor) een startnummer afhalen.

B.

Jury

1.

Een driekoppige jury beoordeelt de deelnemers aan het kindercorso op drie onderdelen, t.w.:
onderwerp, materiaal, figuratie.
Per onderdeel kan elk jurylid maximaal 10 punten geven. Het maximum te behalen puntenaantal per
deelnemer is dus 3 x 3 x 10 = 90 punten.
Opm.: Cijfers kunnen ook in tienden van punten worden gegeven.

C.

Prijzen

1.

Om voor een prijs in aanmerking te komen moeten minimaal 50 punten zijn behaald. Per categorie
worden de prijzen toegekend als volgt: de eerste prijs is voor de deelnemer met het hoogste
puntenaantal; de tweede prijs is voor de deelnemer met het op een na hoogste puntenaantal, enz.
Categorie A - Kleine groepen
€ 2,50 per punt boven 49 punten
Categorie B - Grote groepen
€ 0,25 per punt per persoon boven 49 punten
Categorie C - Bloemenwagentjes
€ 145,- + € 2,50 per punt boven 49 punten
Categorie D - Bloemenwagentjes
€ 290,- + € 5,- per punt boven 49 punten

2.

Alle deelnemende bloemenwagentjes die hiervoor zijn aangemeld strijden om een beker en een
geldprijs. De uitreiking van alle prijzen is ± 13.30 uur voor aanvang van het grote corso op het
podium ter hoogte van de T-splitsing Productieweg en Weg van Rollecate.

3.

De prijsuitslag van het kindercorso wordt verder op de website gepubliceerd. Binnen enkele weken
na het volksfeest krijgen de deelnemers een overzicht van de prijsuitslag bezorgd en wordt het
prijzengeld overgemaakt.

4.

Bloemenwagentjes van het kindercorso die aan het middagcorso mee doen, ontvangen voor
deelname aan het middagcorso een jong talentpremie van € 25,- . Na afloop van het kindercorso
(± 11.00 uur) dient men door te geven aan de contactpersoon of men wil meelopen tijdens het
middagcorso.

5.

Deelnemers aan Categorie B komen in aanmerking voor een extra vergoeding van € 175,- wanneer
zij ook een bloemenwagentje bouwen ter versterking van hun onderwerp. Dit bloemenwagentje dient
dan minimaal 12 m² bloemen te bevatten om in aanmerking te komen voor de extra vergoeding.
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D.

Reglement

1.

Deelnemers kunnen na aanmelding op verzoek een exemplaar van de "Voorschriften en richtlijnen
deelnemers kindercorso" ontvangen.

2.

Het bestuur van de VVVV behoudt zich het recht voor om bij voorkomende gevallen van het
reglement af te wijken, maar is daarvoor verantwoording schuldig aan de ledenvergadering.

E.

Adressen
Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken
Postbus 48, 8325 ZG Vollenhove
Verenigingsregister: 40061683 KvK Zwolle
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