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LET OP: De uiterlijke inschrijfdatum is zaterdag 16 februari 2019! 

- Zorg ervoor dat je het reglement goed hebt gelezen. 
- Neem de tijd voor het invullen van het inschrijfformulier. 
- Denk zorgvuldig na over de categorie waar u voor kiest. 
- Geef een zo volledig mogelijke omschrijving van de creatie, belangrijk voor Jury en presentatie Defilé. 
- Ondertekend invullen met volledige naam. 
- Inschrijven kan tot zaterdag 16 februari, daarna kan men nog wel mee doen, maar zal niet worden 

beoordeeld door de jury. 
 
* Verplichte velden 
 

1. Algemene Informatie 
Naam groep*:  __________________________________________________________________ 

 Opgericht in (jaartal)* : ___________________________________________________________ 
Doet voor de hoeveelste keer mee aan de optocht in Nieuw-Dijk*: ________________________ 
De groep bestaat uit aantal  Meisjes / Vrouwen: ____________________________________ 

Jongens / Mannen: ____________________________________ 
 
2. Gegevens Contactpersoon 

Naam*:   _______________________________________ 
Adres*:   _______________________________________ 
Postcode*:   _______________________________________ 
Plaats*:   _______________________________________ 
Telefoonnummer*:  _______________________________________ 
E-mailadres*:   _______________________________________ 
 

3. Bouwadres 
Naam*:   _______________________________________ 
Adres*:   _______________________________________ 
Postcode*:   _______________________________________ 
Plaats*:   _______________________________________ 
 

4. Deelname 
Maak een keuze uit één van de onderstaande opties / aankruisen wat van toepassing is.* 

□ Jeugd (12-16 jaar) □ 

Loopgroep 

□ Voertuig □ Gekocht / gehuurd* 

□ Volwassenen (>16 jaar) □ 

Loopgroep 

□ Voertuig □ Zelfrijdend □ Gekocht / gehuurd* 

□ Volwassenen voor kinderen (< 12 jaar) □ Voertuig □ Gekocht / gehuurd* 

□ Buurtvereniging □ Gekocht / gehuurd* 

□ Volwassenen Voertuig Buuten Diek □ Gekocht / gehuurd* 

 * Gekochte of gehuurde creaties worden niet meegenomen in de jurering. 
 

mailto:secretariaat11jes@live.nl
http://www.11jes.nl/


Blad 2 /3 

 

 

 

3 

  

Opgericht 3 november 1966 

 
5. Creatie 

Onderwerp / leus*: ___________________________________________________________________ 
 
Uitleg over de creatie. 
Let op! Deze uitleg wordt gebruikt door de jury om de creatie te kunnen beoordelen. Het is ook mogelijk 
om uitleg te geven aan de jury tijdens het opstellen. Maak van deze gelegenheid gebruik zodat de jury een 
juiste en volledige indruk heeft van het onderwerp en de creatie. (Tevens zal deze tekst gebruikt worden 
voor het Defilé in Didam)* 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

6. Controle 
In de weken voor carnaval zullen al voertuigen gekeurd worden. Groepen kunnen aangeven welk dagdeel 
hun voorkeur heeft, de ochtend of de middag. Dit geld alleen voor voertuigen en is niet van toepassing 
voor loopgroepen! 

 
Voorkeur controle voertuig*: 
Maak een keuze uit één van de onderstaande opties / aankruisen wat van toepassing is.* 

 □ Zaterdagochtend □ Zaterdagmiddag □ Overig, namelijk 

______________________________ 

 
7. Opmerkingen 

Hieronder kun je eventuele opmerkingen of voorkeuren wat betreft de optochtindeling kwijt. Indien 
mogelijk zal C.V. De 11jes daar zoveel mogelijk rekening mee houden. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

8. Goedkeuring 
Door verzending verklaart de contactpersoon akkoord te gaan met het Basisreglement Carnavalsoptochten 
binnen de gemeente Montferland aangevuld met voorwaarden opgesteld door C.V. De 11jes samengevat 
in het Reglement Carnavalsoptocht C.V. De 11jes. 

 
Plaats*:   _______________________________________ 
 
Datum (DD-MM-JJJJ)*:    _______________________________________ 
 
Ingevuld door (volledige naam)*:  _______________________________________ 
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Na het invullen van het inschrijfformulier kunt u deze inleveren op het onderstaande adres. 

 
C.V. De 11jes 
p/a De Pontilaan 3 
6942 HL Nieuw-Dijk 
 
Bij vragen mag je altijd bellen of mailen naar: 
Telefoonnummer: 06-14710229 
E-mailadres: secretariaat11jes@live.nl 

 
Alle aanmeldingsformulieren zullen vertrouwelijk en volgens aanlevering in behandeling genomen worden. 

 
Wij benadrukken dat deelnemers aan de optocht zichzelf en hun creaties moeten verzekeren, de vereniging 

kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade. 
 

Namens C.V. De 11jes danken wij jullie voor het aanmelden voor onze optocht en begroeten jullie graag op 
zondag 3 maart 2019 vanaf 10:15 uur op het parkeerterrein van Partycentrum Boszicht. 

De optocht zal om 11:49 uur vertrekken. 
 

Voor actuele informatie kijk op onze site www.11jes.nl of volg ons op Facebook, Twitter of Instagram. 
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