INSCHRIJFFORMULIER JEUGD GROTE OPTOCHT
4 maart 2019
Aanmelden in de categorie “jeugd” is mogelijk tot maandagochtend 4 maart, voorafgaand aan het
vertrek van de optocht op Grobbendoncklaan. Wil je je eerder aanmelden? Lever dit formulier dan
ingevuld in:
- Per e-mail: optocht@oeteldonk.org
- Of in de brievenbus van de Optochtcommissie in de bouwhal (Ertveldweg 51A; Den Bosch).

Naam groep / vereniging: ________________________________________________________
Motto / naam act: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Toelichting motto (max. 33 woorden): ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Wij nemen voor de ___ e keer met ___ personen (12 tot 18 jaar) deel in de categorie jeugd met een
loopgroep / wagen*.
Naam ontwerper (indien van toepassing): ________________________________________________
Onze bouw/werkplaats (indien van toepassing): ___________________________________________
Dispensatieverzoek (zie optochtreglement)**: _____________________________________________
_________________________________________________________________________________

Hierbij verklaar ik, namens onze groep/vereniging, het “Reglement voor de deelnemers aan de Grote
Optocht in Oeteldonk 2019” te hebben gelezen en begrepen alsmede dat wij, door deze inschrijving
als deelnemer aan de Grote Optocht, ons verplichten om ons onvoorwaardelijke aan de bepalingen
van het reglement te houden.

Datum

Handtekening

Gegevens contactpersoon die informatie kan geven en verantwoordelijk is voor deelname
aan de optocht:
Naam

_______________________________________________________

Telefoonnummer:

_______________________________________________________

E-mailadres:

_______________________________________________________

IBAN Bank / Giro*:

NL_____________________________________________________

(voor evt. prijzengeld)

* doorhalen wat niet van toepassing is.
** dispensatieverzoek(en) dient u vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan het Ministerie van Optochten
Gegevens van de deelnemer worden enkel vastgelegd om in contact te kunnen treden met de deelnemer en
eventueel prijzengeld te kunnen uitkeren.
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Informatie trekkend voertuig (indien van toepassing).

(dient volledig ingevuld te worden i.v.m. de af te sluiten verzekering)
Naam chauffeur: ___________________________________________________________________
In bezit van geldig rijbewijs: Ja / Nee *
Merk tractor: ______________________________________________________________________
APK gekeurd: Ja / Nee *
Chassis nummer (origineel): __________________________________________________________
Tractor verzekerd: Ja / Nee *
(aanhang)wagen verzekerd: Ja / Nee *
Vereniging WA verzekerd: Ja / Nee *

Bijzonderheden (b.v. jubilea) m.b.t. de vereniging en/of leden:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

* doorhalen wat niet van toepassing is.
** dispensatieverzoek(en) dient u vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan het Ministerie van Optochten
Gegevens van de deelnemer worden enkel vastgelegd om in contact te kunnen treden met de deelnemer en
eventueel prijzengeld te kunnen uitkeren.

