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                                                    Graafse Carnavalsvereniging                   

                           «POTHUUSBURG»                   
                 *** Optochtcommissie ***        

 
                     Reglement Wisselbeker Groot Grave 
          Beschikbaar gesteld door de gemeente Grave 
 
 

1. 1. Alle ingeschreven deelnemers dingen mee naar de wisselbeker. 
 

2.   De uitbeelding moet carnavalesk zijn, maar er wordt ook gekeken naar originaliteit, afwerking en 
presentatie. 

 

3.   De uitbeelding mag niet beledigend of storend aan de openbare eerbaarheid zijn. 
 

4.  De uitbeelding moet betrekking hebben op iets van de kernen van de gemeente Grave of een 

voortvloeisel hiervan zijn. 
 

5.   De beker zal ieder jaar worden gegraveerd of gekenmerkt met de naam van de winnaar. 
 

6.   De deelnemers of deelnemersgroepen, onder dezelfde naam, moet de beker  driemaal wonnen hebben, 
om deze in eigendom te mogen behouden. 
 

7.  Als de beker nog geen driemaal is verdedigd, moet deze ieder jaar minimaal vier weken voor de optocht 

bij het aanspreekpunt van de optochtcommissie worden ingeleverd. 
 
8.   Wanneer de beker in eigendom aan een van de deelnemer(s) of deelnemersgroep is overgegaan 

wordt door de gemeente Grave weer een nieuwe beker beschikbaar gesteld. 
 
9.   Een geheime jury beoordeelt welke deelnemer(s) of deelnemersgroep de wisselbeker heeft 

gewonnen. 
 

10.   De leden van de geheime jury worden door de optochtcommissie van de organiserende vereniging 

benaderd en aangesteld. 

 

11.   De geheime jury bestaat uit 4 leden, één uit elke kern, te weten Escharen, Gassel, Velp en Grave. 

Wanneer bij het bepalen van de uitslag de stemmen staken, is de stem van de voorzitter 

doorslaggevend. 
 

12.   De leden van de geheime jury worden voor 4 jaar benoemd en voorzitter is degene die voor de laatste     

 keer zitting heeft in de geheime jury. 
 

13.   De leden van de geheime jury treden automatisch na vier jaar af. Ieder jaar treedt een nieuw jurylid    
 aan komend uit de kern van het vertrekkend jurylid. 

 

14.   Bij ziekte van een van de juryleden, zorgt dit jurylid voor vervanging uit zijn of haar kern. 
 
15.   Dit reglement is opgesteld in overeenstemming met de wens van de schenker. 

 
 
NB: Voor het eerste jaar is er geen aftreden. Dit aftreden, gebeurt voor het eerst na het tweede jaar.    
      Dus het eerste nieuwe lid komt er het derde jaar bij.  
                                                                                                     De optochtcommissie. 

 


