
 

 

AALST CARNAVAL 
 

Deelnamereglement Verkiezing Prins Carnaval 
 

Artikel 1: toelatingsvoorwaarden 

De kandidaten die wensen deel te nemen aan de Verkiezing Prins Carnaval van Aalst moeten op 

datum van 10 september, voorafgaand aan de verkiezing, voldoen aan volgende voorwaarden: 

- 18 jaar oud zijn; 

- in het bevolkingsregister van de stad Aalst ingeschreven zijn tot en met de Carnaval waarvoor 

zij zich kandidaat Prins Carnaval stellen; 

- over een uittreksel uit het strafregister model 1 te beschikken dat: 

1. maximum 1 maand oud is; 

2. geen vonnissen vermeldt behoudens vonnissen met politiestraffen die na drie jaar 

worden gewist; 

- geen lid zijn van de adviesraad Feestcomité; 

- geen personeelslid zijn van het team Cultuur en evenementen; 

- geen politiek mandaat uitoefenen. 

 

Artikel 2: formulier 

De kandidaten dienen het inschrijvingsformulier per post aangetekend, te richten aan: 

College van burgemeester en schepenen 

Werf 9 

9300 AALST 

 

De briefomslag dient duidelijk op de voorzijde de vermelding te dragen: "Kandidatuur Prins Carnaval". 

 

De kandidaturen voor de Verkiezing Prins Carnaval en de daarbij behorende bewijsstukken moeten 

ten laatste op 10 september ingediend worden. 

 

Het inschrijvingsformulier dient volledig te worden ingevuld en moet ondertekend zijn door de 

kandidaat en zijn getuige. 

 

Alle kandidaturen die niet op deze wijze werden ingediend zullen onherroepelijk door het college van 

burgemeester en schepenen op advies van de adviesraad Feestcomité onontvankelijk worden 

verklaard. 

 

De kandidaten zullen uiterlijk op 1 oktober schriftelijk op de hoogte gesteld worden door het college 

van burgemeester en schepenen van de ontvankelijkheid van hun kandidatuur. 

 

In geval de kandidaat afziet van zijn kandidatuur, dient hij dit aangetekend ter kennis te geven. 

 

Artikel 3 

Door het indienen van de kandidatuur, verklaren zowel de kandidaat als zijn/haar getuige zich 

akkoord met dit reglement en verbinden er zich toe om de uitspraak van de jury te aanvaarden. 

 



Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen kan op advies van het Feestcomité een preselectie 

organiseren indien er zich meer dan 3 personen kandidaat gesteld hebben voor de titel Prins Carnaval. 

 

Indien er slechts 1 kandidaat is op 10 september, wordt de inschrijvingsdatum niet verlengd en vindt 

de Verkiezing plaats met 1 kandidaat, op voorwaarde dat de kandidatuur ontvankelijk is. 

 

Indien er geen kandidaat is op 10 september, wordt de inschrijvingsperiode verlengd van 25 

september tot uiterlijk 10 oktober. Indien er op 10 oktober nog geen kandidaat zou zijn, wordt de 

huidige Prins gevraagd om zijn termijn te verlengen. Wanneer deze niet meer aan de criteria zou 

voldoen of niet ingaat op de vraag, wordt in teruggaande volgorde aan de prins van het jaar ervoor 

gevraagd, de functie van Prins Carnaval waar te nemen. Diegene die ingaat op de vraag moet aan de 

criteria van dit reglement voldoen. 

 

Artikel 5 

a) Verkiezingscampagne 

De kandidaten zijn volledig aansprakelijk voor de door hen gevoerde verkiezingscampagne. De 

organisatoren kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor feiten die rechtstreeks of 

onrechtstreeks verband houden met de door de kandidaten gehouden verkiezingscampagne. De 

kandidaten dienen de hierbij geldende politiereglementen te respecteren. 

b) Autokaravaan 

Elke kandidaat dient een verantwoordelijke aan te duiden om alles in goede banen te leiden. Een 

karavaan wordt enkel toegelaten op zaterdag en mag maximum bestaan uit 5 wagens. 

De wagens mogen niet binnen de wallenring komen, gezien de wekelijkse markt. De toelating voor een 

autokaravaan moet aangevraagd worden bij de Lokale Politie. De toelating met onderrichtingen moet 

strikt nageleefd worden. 

 

Artikel 6 

De kandidaten zijn er toe gehouden om voor de verkiezing deel te nemen aan:  

- de persconferenties van de organisatoren met betrekking tot Carnaval; 

- de activiteiten die rechtstreeks te maken hebben met de Verkiezing Prins Carnaval.  

 

De wijze waarop de volgorde van de optredens van de kandidaten bepaald wordt 

1. gebeurt door lottrekking ofwel 

2. wordt vastgesteld door de het college van burgemeester en schepenen op advies van de adviesraad 

Feestcomité. 

 

Artikel 7 

De gemeenteraad kan dit reglement aanvullen of wijzigen. 

 

De praktische afspraken worden na advies van de adviesraad Feestcomité en goedkeuring door het 

college van burgemeester en schepenen ter ondertekening en goedkeuring voorgelegd aan de 

kandidaten.  


