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 VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN STRAATVERSIERDERS 

 VOLLENHOOFSE VERENIGING VOOR VOLKSVERMAKEN 

 
 
 

 

 

 

A.        Deelname 

 
1.         Deelname aan de straatversiering staat open voor: 

 
- minimaal 1 woonblok; 

- samenhangend straatgedeelte; 

- hele straat; 

- samenwerkende straten. 

 
(Alle wel binnen Vollenhove gelegen.) 

 
2. Deelname van een of enkele huisnummers is alleen mogelijk als de rest van het blok of 

straatgedeelte niet meedoet. Echter alleen na overleg met contactpersoon 4 V’s. 

 
3. Deelnemers worden pas tot de straatversiering toegelaten na invulling en onderte- 

kening van een inschrijfformulier. Dit formulier kan worden gedownload van de 

website www.corsovollenhove.nl en moet per mail worden verzonden naar de  

contactpersoon. 

 
4. Aanmeldingen voor deelname aan de straatversiering moeten uiterlijk 3 weken voor 

aanvang van de feestweek bij de contactpersoon  binnen zijn. 
 

5.         Gebruik van commerciële reclame in de straatversiering is niet toegestaan. 

 
6.         De straatversiering moet uiterlijk op de dinsdag (in de feestweek) compleet zijn 

aangebracht (dinsdag/woensdag wordt overdag en ’s avonds gejureerd). 
 
 
 

B.        Jury 

 
1. Een driekoppige jury beoordeelt de straatversiering dinsdag en woensdag in de 

feestweek tweemaal, t.w. bij zon- (overdag) en kunstlicht (’s avonds) 

op drie onderdelen: onderwerp, uitwerking en aanblik.  

 

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. 

Cijfers kunnen ook in tienden van punten worden gegeven. 

 
Er wordt door de juryleden niet rijdend vanuit een auto of vanaf een fiets gejureerd. 

 

 

  

http://www.corsovollenhove.nl/
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 C.        Prijzen 

 
1.        Om voor een prijs in aanmerking te komen moeten minimaal 50 punten zijn behaald. 

 
2.        De eerste prijs is voor de deelnemer met het hoogste puntenaantal; 

de tweede prijs voor de deelnemer met het op een na hoogste puntenaantal, enz. 
 
 

  le prijs: beker met inscriptie en geldbedrag € 250,-- 
  2e prijs: idem € 200,-- 
  3e prijs: idem € 150,-- 
  4e prijs: geldbedrag € 120,-- 
  5e prijs: idem € 110,-- 
  6e prijs: idem € 100,-- 
  7e prijs: idem €  90,-- 
  8e prijs: idem €  80,-- 
  9e prijs: idem €  70,-- 
10e prijs: idem €  60,-- 
11e prijs: idem €  55,-- 
12e prijs: idem €  50,-- 
13e prijs: idem €  45,-- 
14e prijs: idem €  40 -- 
15e prijs: idem €  35,-- 
16e prijs: idem €  30,-- 
17e prijs: idem €  25,-- 
18e prijs: idem €  20,-- 
19e prijs: idem €  15,-- 
20e prijs: idem €  10,-- 
21e prijs: idem €  10,-- 
22e prijs: idem €  10,-- 
23e prijs: idem €  10,-- 

 

3.         Deelnemers aan de straatversiering ontvangen bovenop het prijzengeld een premie van   
€ 1,50-- per huisnummer. 

 
4.         De uitslag van de straatversiering wordt op de donderdagavond in de feesttent bekend 

gemaakt en tevens worden de bekers uitgereikt. Ook wordt er tussen de eerste 10 winnende 
straten één geldbedrag van € 100,-- verloot. Binnen enkele weken na het volksfeest krijgen 
de deelnemers een overzicht van de prijsuitslag bezorgd en wordt het prijzengeld 
overgemaakt. 

 
5.         De winnaar van de straatversiering wordt in de feestweek van het volgende jaar 

gehuldigd met een serenade door een van de muziekkorpsen tijdens de muzikale 
rondgang op dinsdagavond. 

 

 
D.        Reglement 

 
1. Deelnemers kunnen na aanmelding een exemplaar van de "Voorschriften en 

richtlijnen straatversierders” en “Voorschriften en richtlijnen jury 
straatversiering" ontvangen. 

 
2. Het bestuur van de 4 V's behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen 

van het voorgaande af te wijken, maar is daarvoor verantwoording schuldig aan de 
ledenvergadering. 
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E. Adressen 

 
Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken 

 

 Postbus 48, 8325 ZG Vollenhove 

  

Bankrekeningnr: NL49 RABO 0301 8281 56 

Verenigingsregister KvK Oost NL: 40061683 

 
 


