Sint-Truiden, april 2022

Geachte voorzitter, secretaris
Beste carnavalsvrienden

Op maandag 20 februari 2023 organiseert de Koninklijke Orde van de Commeduur de inmiddels 76ste
Verloren Maandagstoet doorheen de straten van het Sint-Truidense stadscentrum. Deze gratis te
schouwen en te beleven carnavalstoet brengt jaar na jaar weer tienduizenden toeschouwers op de
been en is daarbij een van de grootste evenementen van Sint-Truiden en verre omstreken.
Na twee jaar van noodzakelijke onderbreking vanwege de coronapandemie kijkt onze Orde reikhalzend
uit naar een nieuwe editie van ‘Carnaval in Sintruin’. Echter zijn wij gebonden aan de evolutie van de
pandemie en de daaraan verbonden restricties vanuit de diverse overheden. Niettemin willen we
volop aan de voorbereidingen beginnen.
Indien uw vereniging wenst mee te stappen in de Verloren Maandagstoet, van maandag 20 februari
2023, verzoeken wij u dit formulier, duidelijk en voor 1 september ingevuld terug te sturen naar ons
secretariaat.
Indien hieromtrent nog vragen zijn, aarzel dan niet met ons contact op te nemen.

Dimitry Collin
Verantwoordelijke Verloren Maandagstoet
Secretaris

1. ALGEMENE CONTACTGEGEVENS / VERPLICHT DOOR IEDEREEN IN TE VULLEN
1A. NAAM VAN DE VERENIGING

1B. CONTACTGEGEVENS VOORZITTER (voornaam, naam, adres, mobiel telefoonnummer, emailadres)

1C. CONTACTGEGEVENS SECRETARIS (voornaam, naam, adres, mobiel telefoonnummer, emailadres)

2. ALLEEN IN TE VULLEN DOOR DE MUZIEKVERENIGINGEN
2A. AARD VAN DE VERENIGING (harmonie, fanfare, trommelkorps, …)

2B. KORTE OMSCHRIJVING VAN HET UNIFORM (foto bijvoegen indien mogelijk)

2C. AANTAL DEELNEMENDE MUZIKANTEN :

2D. AANTAL DEELNEMENDE NIET MUZIKANTEN

(bestuur, vaandrig, …) :

3. ALLEEN IN TE VULLEN DOOR CARNAVALSVERENIGINGEN
3A. BENAMING / THEMA VAN DE DOOR UW VERENIGING UITGEBEELDE GROEP
(bijv. : CV De Fliereflanters op zwier in Rio de Janeiro)

3B. KORTE BESCHRIJVING VAN DE UITBEELDING EN VAN DE KOSTUUMS (foto verplicht bijvoegen!)

3C. NAAM EN TITEL VAN DE HOOGHEDEN

4. GEGEVENS OMTRENT DE PRAALWAGEN & VERENIGING
4A. KORTE BESCHRIJVING VAN DE PRAALWAGEN (foto verplicht bijvoegen!)

4B. GEGEVENS PRAALWAGEN
De praalwagen zal worden
❑ geduwd
Is het trekkend voertuig bekleed?
De praalwagen is

❑ getrokken

❑ Ja

❑ Nee

meter breed

meter lang
❑ Ja

Is er een geluidsinstallatie op de praalwagen voorzien?
Is er een DJ op de praalwagen voorzien?

❑ zelfrijdend

❑ Ja

meter hoog
❑ Nee

❑ Nee

4C. EXTRA GEGEVENS VERENIGING
Aantal aanwezige deelnemers:
Waaronder -16 jarigen:
Zal uw vereniging confetti strooien? ❑ Ja

❑ Nee

Zal uw vereniging snoepgoed, gadgets, fruit strooien?

❑ Ja

❑ Nee

5. DOOR IEDEREEN IN TE VULLEN
5A. REFERENTIES ANDERE STOETORGANISERENDE VERENIGINGEN

5B. VOORWAARDEN
Uw financiële voorwaarden om deel te nemen:

Of u wenst een tegenprestatie op datum van

5C. SPECIALE WENSEN

€

/

/

te

(plaats in de optocht, kleedkamers, …)

Opgemaakt te :

op datum:

Naam, voornaam, vereniging en functie

Handtekening :

/

/

Gezien de blijvende interesse van verenigingen om deel te nemen aan deze optocht, zullen niet al de verenigingen die een
inschrijvingsformulier ontvangen en terugsturen, de mogelijkheid krijgen om deel nemen. De Koninklijke Orde van de Commeduur tracht ieder
jaar de tienduizenden toeschouwers te trakteren op een mooie, deftige en degelijke optocht en dient daarom de nodige en soms moeilijke
beslissingen te treffen. We selecteren aan de hand van de volledigheid van het inschrijvingsformulier, de reeds gekende prestaties en de
verkregen referenties. Wij hopen alvast op uw begrip indien de aanvraag van uw vereniging dit jaar niet wordt weerhouden.

