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Onderwerp: inschrijving optocht

IJsselstein, 11 november 2018

Beste deelnemer(s),
De Stichting Karnavals Organisatie IJsselstein (K.O.IJ.) organiseert weer een geweldige carnavalsoptocht. Daarom benaderen
wij u nu om in te schrijven voor de volgende optocht op:
Zaterdag 02 maart 2019
Wij hopen dat de optocht van hetzelfde niveau zal zijn als die van de laatste jaren of misschien zelfs weer beter wordt. De
K.O.IJ. zal hier al het mogelijke aan doen, maar we kunnen uiteraard niets beginnen zonder u als deelnemer.
U kunt zich opgeven voor en wordt ingedeeld in één van onderstaande categorieën:
1.
2.
3.
4.

Individueel en loopgroepen tot en met 10 personen
Loopgroepen van 11 tot en 111 personen
Kleine praalwagens en loopgroepen met een gemotoriseerd voertuig
Grote praalwagens tot 111 personen

De organisatie behoudt zich het recht voor om de opgegeven categorie te wijzigen, als zij vindt dat de betreffende deelnemer
daar beter tot zijn/haar recht komt.
In de optochtreglementen wijzen we u op de steeds strengere eisen en regelvering van de politie, brandweer en gemeente,
waaraan dient te worden voldaan. Wij vragen u vriendelijk doch zeer dringend de optochtreglementen aandachtig door te lezen
en te delen met de deelnemers uit uw groep.
Indien er sprake is van een gemotoriseerd voertuig, dient u een apart formulier (zie pagina 4) in te vullen. Dit formulier levert u
ondertekend door de eigenaar van het meerijdende gemotoriseerde voertuig in bij de start van de optocht bij de optochtleiding
(bij het ophalen van het startnummer). Hiermee verklaart u dat het meerijdende gemotoriseerde voertuig op 02 maart 2019 W.A.
verzekerd is tijdens de optocht. Niet inleveren van dit formulier betekent dat deelname aan de optocht wordt geweigerd.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per persoon en dient contant voldaan te worden bij inleveren van uw inschrijfformulier.
Wanneer dit niet gebeurt, wordt uw inschrijving niet aangenomen en kunt u niet deelnemen aan de optocht.
Bijgaand ontvangt u de benodigde formulieren en optochtreglementen. Wij zien uw inschrijving graag zo spoedig mogelijk
tegemoet. De uiterste inschrijfdatum is zaterdag 23 februari 2019 om 18:00. Er worden maximaal 50 startnummers
uitgedeeld. Wanneer dit aantal bereikt is, dan moeten wij helaas uw inschrijving weigeren.
Heeft u vragen over uw inschrijving of deelname aan de optocht, neem dan contact op met:

Erevoorzitter K.O.IJ.: Sjef Epping, Kerkstraat 9, 3401 CM IJsselstein, (030) 688 49 39

K.O.IJ.: Will Doeser, Tereschkovahof 3, 3402 EV IJsselstein, (030) 688 11 18
Veel plezier met de voorbereidingen en tot zaterdag 02 maart 2019!

Stichting Karnavals Organisatie IJsselstein
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INSCHRIJFFORMULIER GROTE CARNAVALSOPTOCHT IJSSELSTEIN
ZATERDAG 02 MAART 2019
Aanvang: 11:30 uur op de Ruimtevaartbaan
Let op!!! Het formulier helemaal invullen.

Optocht vertrekt om 12:30 uur

*) betekent: kruis één vakje aan

1. Naam van de deelnemende vereniging, club, groep, e.d.: «Naam»
2. Contactinformatie van deelnemer(s):
Adres:

Telefoonnummer:

Postcode:

Plaats:

E-mail adres:

Website: http://

Contactpersoon:

3. Inschrijving in categorie *):
Individueel en loopgroepen (tot en met 10 personen), met
Loopgroepen (van 11 tot en met 111 personen), met

perso(o)n(en).
personen.

Kleine praalwagens en loopgroepen met gemotoriseerd voertuig, met
Grote praalwagens (van 11 tot en met 111 personen), met
4. Heeft u een act tijdens de optocht? *)
5. Er wordt

levende muziek

Ja

personen.

Nee

muziek van installatie

6. Er rijdt een wagen met u mee: *)
personenauto
personenauto met aanhang
7. Inschrijfgeld: € 2,50 x
(aantal personen) = €
Let op: zonder contante betaling = geen inschrijving!

personen.

geen muziek

praalwagen
,

meegevoerd *).

praalwagen met tractor

geen

te voldoen tijdens de inlevering van dit formulier.

8. Verklaring

Deelnemer(s) verklaart/verklaren door ondertekening van deze overeenkomst verzekerd te zijn op grond van een WA
verzekering.

Deelnemer(s) verklaart/verklaren door ondertekening van deze overeenkomst op hoogte te zijn van de inhoud van het
optochtreglement en het inschrijfformulier.

Deelnemers(s) verklaart/verklaren door ondertekening van deze overeenkomst akkoord te gaan met de inhoud van het
optochtreglement en het inschrijfformulier.

Indien door toedoen van (een) deelnemer(s) tijdens de optocht schade wordt veroorzaakt en deelnemer(s) niet blijken
te zijn verzekerd, is/zijn deelnemer(s) persoonlijk aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.

Deelnemer(s) verklaart/ verklaren door ondertekening van deze overeenkomst zelf verantwoordelijk te zijn voor de
door zijn/haar/hun eigen gemaakte schade.

Stichting K.O.IJ. acht zich niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook.
9. Uiterste inschrijfdatum is zaterdag 23 februari 2019 om 18:00. Er worden maximaal 50 startnummers uitgedeeld.
Wanneer dit bereikt is, dan wordt uw inschrijving helaas geweigerd.
Plaats:

Datum:

Handtekening:

Dit formulier dient u persoonlijk in te leveren bij één van deze twee adressen, waar u ook informatie kunt inwinnen:

Erevoorzitter K.O.IJ.: Sjef Epping, Kerkstraat 9, 3401 CM IJsselstein, (030) 688 49 39

K.O.IJ.: Will Doeser, Tereschkovahof 3, 3402 EV IJsselstein, (030) 688 11 18
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INFORMATIE DEELNEMERS
Voor onze spreekstalmeesters is het belangrijk om enige informatie te hebben van de verschillende deelnemers.
Deze informatie wordt ook als vooraankondiging gebruikt op “De Plaats”.
Om deelnemers met hetzelfde thema in de optocht te verdelen, is het van belang dat u hieronder zo goed mogelijk omschrijft
wat u voorstelt of uit wilt beelden.
Wij verzoeken je om dit informatieformulier serieus in te vullen en samen met het inschrijfformulier in te leveren.
We beloven je dat alle informatie die er op staat zeer vertrouwelijk wordt behandeld.

DEELNEMERSNAAM:

THEMA:

En gaat over:

Hoe zijn jullie aan dit onderwerp gekomen?

Aantal

personen

Wat is de relatie tussen de personen?

CLUB

Hoelang doen jullie al aan de optocht mee?

FAMILIE

BUURT

keer/ keren in de periode van

Hoelang is er gewerkt aan de creatie, kleding, wagen?

dagen

Waar hebben jullie gewerkt?

Bijzondere gebeurtenissen tijdens de voorbereidingen of vorige deelnames?

*) betekent: doorhalen wat niet van toepassing is

Pagina 3 van 4: aanmelding

weken

VRIENDEN *)

jaar/ jaren.

maanden *)

Stichting Karnavals Organisatie IJsselstein
Correspondentieadres: p/a Middengolf 3, 3404 EN IJSSELSTEIN
Tel.: 06-23322723
E-mail:
Optocht
Penningmeester
Advertentie
Algemeen

: secretariaat@koij.com
: penningmeester@koij.com
: advertentie@koij.com
: info@koij.com

Website

: www.koij.com en www.koij.nl

Rabobank te IJsselstein rekeningnummer: NL05 RABO 0159 2817 25

Handelsregister KvK. Utrecht nr. 30223137

WA-VERKLARING
VOOR GEMOTORISEERD VOERTUIG

Indien er sprake is van een gemotoriseerd voertuig, dient dit formulier, ondertekend door de eigenaar van het meerijdende
gemotoriseerde voertuig, bij de start van de optocht ingeleverd te worden bij de optocht leiding (bij het ophalen van het
startnummer), waarin wordt verklaard, dat het meerijdende gemotoriseerde voertuig op 10 februari 2018 WA (Wettelijk
Aansprakelijk) verzekerd is tijdens de optocht.

Dit formulier dient u in te leveren bij het ophalen van het startnummer op 02/03/2019.
Bij niet inleveren van dit formulier zal deelname aan de optocht geweigerd worden.

1.

Naam verzekerde meerijdende motorvoertuig:
(in blokletters)

2.

Kenteken meerijdende motorvoertuig:
(in blokletters)

3.

Handtekening verzekerde meerijdende motorvoertuig:

Mocht u uw voertuig nergens anders kunnen laten verzekeren, kunt u terecht bij Assurantiekantoor Van Wijk. Zij kunnen u
adviseren en begeleiden bij het verzekeren van praalwagens.
Assurantiekantoor Van Wijk
Hofstraat 2A
3401 DE IJsselstein
Tel.: (030) 688 39 41
Prijsindicatie: ± € 70,00 per dag
(Stichting K.O.IJ. ontvangt van Assurantiekantoor Van Wijk geen vergoeding in welke vorm dan ook. Het is puur om u te helpen om uw voertuig (Praalwagen) te kunnen verzekeren.)
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