
Inschrijfformulier D’n Optocht van C.V. De Stopnaolden 

gehouden op Zondag 22 maart 2020 

 
Categorie jeugd (leeftijd t/m 15 jaar):  
   1-2 tje (1 of 2 personen), slagzin :………………………………………………………………………………………… 

 

   Kleine groepen (3 – 9 personen), slagzin:……………………………………………………………………………… 

 

  Wagens + Grote groepen (10 en meer), slagzin:…………………………………………………………………… 
 

Categorie volwassenen (vanaf 16 jaar):  
   Individueel (1 of 2 personen), slagzin :…………………………………………………………………………………………… 

 

   Kleine groepen (3 – 9 personen), slagzin: …………………………………………………………………………………………… 

 

   Wagens + Grote groepen (10 en meer), slagzin :……………………………………………………………………………………………… 

                Wagen: ja/nee   (doorhalen wat van toepassing) 
 

 

LET OP!: wagens zijn voertuigen die via motorische aandrijving worden voortbewogen, een wagen die wordt 

voortgetrokken door mankracht behoort tot de loopgroepen. 

 
Naam groep / deelnemer :………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

Muziek   : ja/nee   (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Contactpersoon  :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres en telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

E-mail adres  :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Het aantal deelnemers dat nog op basisschool zit:……………… 

 
Datum………………………………………………………………………………Handtekening contactpersoon…………………………………………………. 

 

Dit volledig ingevulde inschrijfformulier graag inleveren vóór maandag 16 maart, in Diessen, bij:  

Jos de Laat julianastraat 9 of bij Jelle van Riel, van der lindenstraat 8 mailen mag uiteraard ook naar 

d’noptocht@stopnaolden.nl  

Je ontvangt dan uiterlijk op woensdag 18 maart het bewijs van deelname hierop staat dan ook jullie nummer, 

mocht je deze niet ontvangen neem dan ook direct op donderdag 19 maart dan wordt dit zsm opgelost! 

 

Attentie: 
1. Meedoen is op eigen risico. Indien men met tractor deelneemt aan de optocht dient de eigenaar van het 

voertuig aan zijn verzekeraar door te geven dat het voertuig deelneemt aan de optocht.  

2. Indien u woensdag  voor de optocht nog geen bevestiging van ons heeft ontvangen, gelieve dan contact op te 

nemen met Coen van Dorst. Op de bevestiging staat welk nummer u heeft tijdens de optocht.  

Voorkom teleurstellingen als wij bijvoorbeeld uw formulier niet hebben ontvangen en reageer!! 

3. Wij (C.V. De Stopnaolden) kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor schade in het 

algemeen! Door middel van het ondertekenen van deze inschrijving verklaart de inschrijver/contactpersoon zich 

bekend met het ‘algemeen reglement optochten’ van C.V. De Stopnaolden. Dit reglement vindt u op 

www.stopnaolden.nl  
 

Wij hopen op een gigantische deelname en zien jullie graag op 22 maart!!              
 

 



 


