REGLEMENT 43ste VIS- EN FOLKLOREDAGEN 25 & 26 JUNI 2022.
De V.Z.W. Mariekerks vis- en folklorecomité, coördineert en staat in voor de organisatie van de
vis- en folkloredagen.
Onderhavig reglement werd opgesteld om de organisatie in goede banen te leiden. De deelnemers worden
verzocht om dit reglement strikt na te leven en dit reglement te communiceren met hun medewerkers. Het
inrichtend comité kan zodoende zorgen voor een vlekkeloze organisatie.
1. Mogen als deelnemer optreden : alle zelfstandigen (te bewijzen via handelsregister / RIZIVnummer, ...), die in Mariekerke wonen op het tijdstip van de vis- en folkloredagen. Of verenigingen die
gevestigd zijn in Bornem of waarvan de voorzitter in Mariekerke woont. Of deelnemers van de vorige
editie. Om deelnemer te zijn, is men verplicht een aanvraag tot deelneming te richten aan het comité via
een inschrijvingsformulier. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich engageren om van de vis en
folkloredagen een blijvend succes te maken. Hiervoor verwachten wij dat zij zich mee inspannen voor de
organisatie van de stoet en het bedelen van de publiciteit / reclame en de persconferentie.
2. Het inrichtend comité zal beslissen over de goedkeuring of weigering van de deelneming. Het is er niet
toe verplicht zijn beslissing te motiveren ten aanzien van de inschrijver.
3. Gelet op het gemeentelijk politiereglement komen enkel de door het comité aanvaarde deelnemers in
aanmerking voor inneming van de openbare weg. Alle opmerkingen / beperkingen die door het comité
worden opgedragen ifv de standen / producten, dienen ook te worden uitgevoerd. Het comité beslist
eenzijdig de standplaatsen van de deelnemers maar houdt wel zoveel mogelijk rekening met de wensen.
Tenten en/of materiaal dat op de openbare weg wordt geplaatst voor zaterdag en/of blijft staan na zondag,
moet hiervoor op voorhand een uitdrukkelijke goedkeuring krijgen van het comité. Alles voor donderdag
en na maandag moet door de deelnemer rechtstreeks aangevraagd worden bij het gemeentebestuur te
Bornem en elke goedkeuring doorgegeven aan het comité.
4. Beoefenaars van een oude ambacht, kunstenaars, muzikale en/of volksdansgroepen of om het even
welke activiteit afkomstig van buiten Mariekerke, kunnen slechts tot evenement toegelaten worden mits
voorafgaande toestemming van het comité.
5. Het comité bepaalt de deelnemingsbijdrage. De overschrijving van de bijdrage geschiedt voor een door
het comité vastgelegde datum (15 april 2022). Betalingen na deze datum worden beboet met 50 Euro.
Indien de deelnemingsbijdrage op 15 mei niet op onze rekening staat, zal de deelname geannuleerd
worden.
6. De ondertekening van het deelnemingscontract houdt tevens in dat men zich akkoord verklaart met het
onderhavig reglement. Ieder deelnemer dient op straffe van uitsluiting het reglement strikt na te leven. De
verenigingen worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde die de hoofdverantwoordelijkheid
draagt tov het comité.
7. Deelnemers aan de vorige uitgave genieten de prioriteiten die het comité heeft ingesteld in zover er
tijdig ingeschreven en betaald wordt. Het aantal locaties is beperkt tot één per deelnemer tenzij voor
deelnemers die reeds een tweede locatie hadden vorige jaren.
8. Het is niet toegelaten de toegekende stand of een deel ervan verder te verhuren of kosteloos ter
beschikking te stellen aan derden.

9. De zorg van de inrichting van de stand berust bij de deelnemer die deze stand ook naar eigen
goeddunken mag inrichten - rekening houdend met de goede orde / de openbare zeden / de afgesproken
plaats en afmetingen. De deelnemers worden verzocht hun kramen aan te passen aan de sfeer van het
feest door het aanbrengen van netten, korven, visgerief, … .
10. De medewerkers presenteren zich in folkloristche kledij. Er wordt gevraagd om democratische prijzen
te hanteren.
11. Geluidsversterkingen zijn niet toegelaten, tenzij op voorhand aangevraagd en toegestaan door het
comité. Ook videovoorstellingen en TV-uitzendingen (bvb op een scherm) zijn niet toegelaten tenzij voor
folkloristische of ambachtelijke presentaties en op voorhand aangevraagd en goedgekeurd door het
comité.
12. De doorgang van de rijweg dient 4m vrijgelaten te worden ten behoeve van de hulpdiensten. Bij het
niet naleven van de gestelde voorwaarden kan het comité zelf optreden en de wijzigingen aanbrengen op
kosten en risico van de deelnemer. Na 22.00 uur moeten de terrassen op de openbare weg verwijderd zijn.
13. De schade veroorzaakt aan gebouwen, planten, bomen, installaties, materiaal van de gemeente, ... zijn
ten laste van de deelnemer.
14. De deelnemers worden verzocht zich in regel te stellen met de minimumvereisten gesteld door het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) op het gebied van hygiëne, te
weten :
 er moeten passende voorzieningen aanwezig zijn voor een voldoende persoonlijke hygiëne, waaronder
voorzieningen voor het hygiënisch wassen en drogen van de handen. (bijvoorbeeld een jerrycan voorzien
van een kraantje)
 oppervlakken die in aanraking komen met levensmiddelen, moeten goed worden onderhouden en
moeten gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt en, indien nodig, ontsmet. Dit houdt in dat glad,
afwasbaar, corrosiebestendig en niet-toxisch materiaal moet worden gebruikt.
 er moeten afdoende regelingen worden getroffen voor het handhaven en bewaken van passende
voedseltemperaturen.
 een absoluut rookverbod indien men in contact is met voeding.
 draag nette kledij: onze vissersklederen proper gewassen zijn daarbij echter geen probleem. Een
hoofddeksel is niet verplicht.
 nagels : kort, schoon en ongelakt.
 geen juwelen aan de handen en onderarmen.
 wonden verzorgd en afgedekt met een sluitend verband.
 zorg ervoor dat de temperatuur van uw frituurolie niet meer dan 180° bedraagt en dat deze olie
minstens op zondagmorgen wordt vervangen.
Deze opsomming is niet beperkend, verdere informatie kan worden gevonden op de website van het
FAVV : www.favv.be, bij de voorschriften voor mobiele en/of tijdelijke bedrijfsruimten waar
levensmiddelen worden bereid voor het in de handel brengen.

15. Enkel de producten en de activiteiten die bij de inschrijving aan het comité worden meegedeeld en
vermeld op het deelnemingscontract, mogen in de stand of op de weg worden aangeboden en uitgevoerd.
Het comité zal in zijn eerste vergadering na de inschrijving de diverse formulieren overlopen en een
akkoord aan de deelnemer terugbezorgen. Enkel de producten die op het inschrijvingsformulier zijn
vermeld zullen opgenomen worden in het programmaboekje (max 100 karakters). Indien geen formulier
is aangeboden, zal de deelnemer dan ook niet in het programmaboekje worden opgenomen.
16. Nieuwe deelnemers of deelnemers die hun producten wensen te wijzigen, dienen te streven naar
nieuwigheid. Het comité houdt zich het recht voor de inschrijving te weigeren indien deze ingaat tegen
deelnemers die met die producten een traditie hebben opgebouwd. Zoals de naam het evenement laat
uitschijnen is vlees uit den boze. Enkel handelaars die dagelijks vleeswaren verkopen kunnen die op hun
normale locatie verkopen. Sterke dranken (zie wikipedia) mogen niet worden aangeboden tenzij door de
deelnemers die dit reeds meer dan 5 jaren doen.
17. De deelnemers die gebruik maken van bakvuren of andere verwarmingsbronnen zijn verplicht bij deze
toestellen gekeurde en niet vervallen brandblusapparaten te plaatsen (1 toestel van 6kg) en er voor te
zorgen dat het gebruikte materiaal voldoet aan de veiligheidsnormen (bvb de gasleiding mag niet ouder
zijn dan 5 jaren). Op zaterdagmorgen zal er door de diensten van de brandweer een controle worden
uitgevoerd. Indien hieruit ernstige gebreken blijken, zal de brandweer en de politie overgaan tot sluiting
van het kraam. Het inrichtend comité zal zich in deze schikken naar de richtlijnen van de
veiligheidsdiensten. Ook dienen er de nodige stappen worden gezet naar de verzekering van hun
activiteiten tijdens deze dagen.
18. De festiviteiten starten op zaterdag en op zondag om 11 uur. De stoet gaat enkel uit op zaterdag en
vertrekt om 12 uur. De standen dienen open te blijven tot 20 uur. Deelnemers die ’s avonds muziek
brengen, dienen hun activiteit op zaterdag uiterlijk om 2 uur te beëindigen en zondag uiterlijk om
middernacht. Iedereen dient steeds het nodige respect op te brengen voor de buurtbewoners. Indien de
deelnemer zich hier niet aan houdt, valt dit onder het politiereglement waarbij er wettelijk sancties
kunnen volgen (er zijn dus geen toegevingen mogelijk) tevens zal dit consequenties hebben naar volgende
edities. Activiteiten voor zaterdag en na zondag (middernacht) vallen niet meer onder het vis- en
folklorereglement maar onder het gemeentelijk politiereglement.
19. In om het even welk geval kan het inrichtend comité niet verantwoordelijk gesteld worden voor de
schade of ongevallen veroorzaakt door de activiteiten van deelnemers of derden.
20. Om de veiligheid te garanderen van onze bezoekers, is het niet toegelaten om op eigen initiatief
bijtenten of tafeltjes te zetten op plaatsen die nog vrij lijken. Het is enkel toegelaten om tenten en
materiaal te plaatsen op plaatsen die op voorhand werden gecommuniceerd en goedgekeurd door het
comité.
21. Sinds 2020 is het verboden om plastiek materiaal te gebruiken om voedingswaren in te verkopen. U
dient dit te vervangen door biologisch afbreekbaar materiaal of herbruikbaar materiaal.

Voor alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of eventuele betwistingen omtrent het reglement is
de beslissing van het comité bindend. De voorzitter of de door het comité aangeduide verantwoordelijke
kan bij de overtreding van het reglement de overheid doen tussenkomen. Bij problemen tijdens de
vis- en folkloredagen dient dan ook zo spoedig mogelijk contact genomen te worden met de voorzitter.

