Dialoog betreffende Carnaval Ninove 2021
Geachte mevrouw de Burgemeester, heren en mevrouwen Schepenen, Gemeenteraadsleden,
verantwoordelijke van de dienst Evenementen en leden van de Stedelijke Feestcommissie Ninove.
Met deze eendrachtig opgemaakte nota wensen alle ondertekenende Ninoofse
carnavalsverenigingen van dit schrijven de positieve krachten en gedachten te bundelen en jullie aan
te spreken als verantwoordelijke stedelijke organisator van het grootste volksfeest bij uitstek op ons
Ninoofs grondgebied.
Hierbij is het echter een open deur intrappen als we zeggen dat het Corona Covid-19 virus als een
razende furie over de algemene gezondheid en het algemeen welzijn van iedereen is getrokken. Net
als het economische leven werden tevens alle sociaal-culturele verenigingen in het diepst van hun
hart en ziel getroffen.
De carnavalsverenigingen vertegenwoordigen voor onze Denderstede in zekere zin de belangrijkste
hoekstenen van ons rijkelijk sociaal-cultureel leven in Groot-Ninove. Naast het feit dat we een heuse
populatie vertegenwoordigen, zijn we als carnavalist bovenal ook altruïst in hart en nieren en elkéén
verbonden aan tal van andere sociaal-culturele en sportieve verenigingen. Met de nodige zin voor
verantwoordelijkheid en voeling met de harde realiteit in onze hedendaagse samenleving hebben wij
ons de afgelopen maanden steeds in alle rust op de achtergrond gehouden en de kat uit de boom
gekeken.
Wél… We zijn nu midden augustus en de tijd van het (af)wachten is gedaan en het wordt hoog tijd
om de kat de bel aan te binden. We kunnen deze situatie van radiostilte bijgevolg niet lang meer
aanhouden en het is tijd om in dialoog te treden. Hierbij komt het er op aan om onze noden en
(kop)zorgen aan jullie kenbaar te maken en dit om een constructieve dialoog met jullie op te starten.
We dienen de situatie te nemen zoals ze is en deze te ondergaan in de best mogelijke
omstandigheden. We zouden met z’n allen niet liever hebben dat we Carnaval Ninove in februari
2021 onder normale omstandigheden zouden kunnen laten doorgaan, maar we zijn er ons echter
meer en meer van bewust dat dit een utopie zal zijn.
Hierbij is de Stedelijke Feestcommissie Ninove onder de bevoegdheid van heer de Schepen Marc
TORREKENS het adviesorgaan waarmee we in constructief overleg dienen te gaan. In diens
perscommuniqué van 16 juli jongstleden heeft de Voorzitter van de Stedelijke Feestcommissie
Ninove – dhr. Pascal SCHIETECAT – klaar en duidelijk gesteld dat de Ninoofse Carnavalsgroepen “dé
hoofdrolspelers” zijn van Carnaval Ninove en dat wij gehoord zouden worden in de beslissingen
welke over ons volksfeest zouden genomen worden. We zijn ondertussen een kleine maand verder
en nog steeds werd er geen enkele actie of bevraging in die zin georganiseerd. Voor ons hét signaal
om de spreekwoordelijke koe bij de horens te vatten en onze actiepunten in bulletpoints zwart op
wit op papier te zetten. Als we als Ninoofse Carnavalist het algemeen goed & ieders welzijn niet
dienen, dienen we tot niets.
· Wat is het officiële standpunt van Stad Ninove en de dienst Evenementen over de editie van
Carnaval Ninove voor het 61ste carnavalsjaar 2021? M.a.w. Op welke wijze ziet men vanuit de dienst
Evenementen en de lokale veiligheidsdiensten Carnaval Ninove 2021 doorgaan? Welke
(actie)plannen liggen reeds op tafel? Wat zegt het NoodActiePlan (NAP) op dit moment? Welke
instructies dienen we te volgen en waar dienen we ons aan te houden? Wat wordt er van ons als
carnavalsvereniging verwacht?

· Desalniettemin in onze carnavalsmiddens onze glazen steeds halfvol zijn en we de nodige
creativiteit aan boord kunnen leggen, blijven onze vaste kosten zich opstapelen. Het is dan ook een
serieuze aderlating dat wij onder huidige corona-omstandigheden geen activiteiten/evenementen
kunnen laten doorgaan. In eerste instantie gaat het hier louter om de basiskosten, welke geenszins te
maken te hebben met de productiekosten voor onze kostuums en praalwagens.
· Gezien de ernst van de situatie welke het Corona-virus met zich heeft meegebracht, zijn wij
éénieder als groep ook zo fair geweest om dit jaar geen sponsoring te gaan vragen bij onze meer dan
geplaagde (lokale) middenstand. Ons respect en medeleven met onze middenstanders is dan ook
heel groot. Veel van hen zijn ook ware carnavalisten.
· Naast het feit dat we de algemeen geldende regelgeving rond “Social Distancing” en de “Bubbels”
dienen te respecteren bij het maken van kledij en het bouwen van de praalwagens, stelt zich meer
dan ooit de vraag hoe we de zaken financieel kunnen bol werken. Zelfs als dit kleinschalig dient te
gebeuren. Er zijn haast geen werkmiddelen voor handen. In welke mate kan de stad ons hier
financieel een ruggensteun geven? Waar kunnen we in alle veiligheid en met respect voor de regels
werken aan kledij en praalwagen?
· Echte carnavalisten lopen hun stoet – op hun hoogdag – in de eerste plaats voor de waardering van
het steeds talrijk opgekomen publiek langs het parcours. Door de jaren heen hebben de Ninoofse
carnavalsverenigingen het carnaval voorzien van de nodige impulsen om uit te groeien tot het
evenement dat het heden is. Doorheen de jaren werden kosten, noch moeite gespaard en gaf dit de
stad der “Wettelkrabbers” dan ook het nodige aanzien en respect ver buiten Ninove. Ieder jaar
werken we met z’n allen naar dit hoogtepunt toe.
· Het is voor ons dan ook van het grootste belang dat we van onze Stad Ninove en diens dienst
evenementen een financiële waarborg krijgen voor het voortbestaan van Carnaval Ninove en diens
talrijke verenigingen welke doorheen de jaren hun pluimen meer dan dik verdiend hebben. Hierbij de
belangrijkste actiepunten:
o Het vooropgestelde budget voor de Ninoofse Carnavalsverenigingen dient in de Corona-aangetaste
jaren gewaarborgd te blijven. Indien de editie 2021 desgevallend niet kan doorgaan, vallen
daarenboven heel wat andere algemene (werkings)kosten voor de Stad Ninove weg – welke het
prijzengeld ruimschoots overschrijden.
o Hieronder vallen twee topics. Namelijk de gebruikelijk vooropgestelde prijzenpot voor de jaarlijkse
stoet én een onmiskenbaar aandeel in de coronasubsidie welke door de Vlaamse Gemeenschap
voorzien werd aan de Stad Ninove voor haar sport- en socio-culturele verenigingen op het Ninoofs
grondgebied.
o Praktisch – rekening houdende met de regels rond social distancing – en financieel gezien is het dit
jaar geen haalbare kaart om door de nieuwe Keizerlijke groep N.K.K.V. Ietj & Gerietj een
Prinsenwagen en het daarbij horende kostuum te voorzien welke deze naam waardig is en waarnaar
ieder zichzelf respecterende carnavalist naar tracht. In samenspraak en na goedkeuring van het
bestuur van deze Keizerlijke vereniging wordt er voor geopteerd om het vooropgestelde
budget/prijzengeld 2021 voor de Keizerlijke groep mee in de gezamenlijke prijzenpot te steken, met
dien verstande dat hun Keizerlijk jaar onder huidige omstandigheden met één jaar wordt opgeschort.
Met deze eer die hen te beurt valt houden we hierbij evenwel rekening met de nog steeds geldende
modaliteiten/bepalingen in het wedstrijdreglement van Carnaval Ninove.

o Het ter beschikking gestelde geld zal vervolgens in samenspraak en volgens een op vooraf bepaald
gelijkheidsbeginsel verdeeld worden onder de Ninoofse carnavalsverenigingen. Rekening houdende
met de reeds vroeger gehanteerde verdeelsleutel voor groepen met en zonder wagen.
o Als laatste punt van dit financiële luik dienen we de indexatie van het prijzengeld aan te snijden. De
gehele Corona-schizzle heeft hier geen enkele verandering in gebracht. Integendeel, zouden we zo
zeggen. De kost van de basisgrondstoffen voor het vervaardigen van de kostuums en de praalwagens
zijn de laatste jaren de pan uitgeswingd. Het water staat soms aan de lippen en het is dan ook
aangewezen om tijdig een reddingsboei te gooien, dan scheepswrakken te moeten ruimen.
We vragen dan ook aan het huidige stadsbestuur om de eerder gemaakte mondelinge beloftes aan te
houden en in eendracht samen deze doelstellingen te bereiken.
Alle ondertekenende carnavalsverenigingen uit Groot-Ninove hopen op een verdere
constructieve/transparante manier van dialoog, zodoende dat ons geliefd Carnaval Ninove de nodige
slagkracht blijft behouden voor de toekomst, welke ze door de jaren heen heeft verdiend.
Met carnavaleske groet
De verenigde Ninoofse Carnavalist

