
 

 

            Commissie BuitenGebeuren 
          buitengebeuren@cctaogje.nl 
                  tel. 06 - 123374607 

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE AOGSE CARNAVALSOPTOCHT 2020 

GRAAG INVULLEN IN BLOKLETTERS EN TEVENS DE ACHTERZIJDE INVULLEN A.U.B.! 
   

Carnavaleske naam van de deelnemer :  ...............................................................................  

Contactpersoon :  ...............................................................................  

Adres  :  ...............................................................................  

Postcode en plaats  :  ...............................................................................  

Tel.nr.  (i.v.m. bereikbaarheid tijdens carnaval) :  ...............................................................................  

E-mailadres :  ...............................................................................  

In welke categorie neemt u deel? (zet een kruisje in het vakje: ): 
 

  Categorie K: Kinderen t/m 15 jaar: 

    1.   1 t/m 4 kinderen 

   2.   5 t/m 9 kinderen 

   3.   Vanaf 10 kinderen 

 Categorie V: 16 jaar en ouder: 

   1.   1 t/m 4 personen 

   2.   5 t/m 9 personen 

   3.   Vanaf 10 personen 

    Categorie W: Wagens  Categorie O: Buiten mededinging, zoals 
 Kapellen, Majorette, Prinsenwagen 

 

Voor de hoeveelste keer neemt u deel? :  ...............................................................................  

Hoe lang is uw wagen/groep?  :  ...............................................................................  

Hoe hoog is uw wagen? :  ...............................................................................  

Met hoeveel personen neemt u deel? :  ...............................................................................  

U beschikt:   over mechanische muziek       over een carnavalskapel   niet over muziek  

Onder welk motto neemt u deel?     :  ……………………………………………………….…. 

Wat is uw bouwadres? (indien anders dan correspondentieadres) ………………………………………………….……….  

 

Wilt u een bezoek van de Commissie BuitenGebeuren op zaterdag 1 februari 2020?        Ja / Nee 

Datum en tijd hoort u bij de inschrijving.  

 

Met hoeveel personen (boven 16 jaar) komt u naar het  

Grôôt Aogs Opwèrm Bal op 21 februari 2020 in Herberg het Roode Hert?  ………………………..….….  

 

Naam van de verantwoordelijke persoon (verplicht!!!) :  ……………………………………….…… 

handtekening  
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 inschrijfformulier optocht 

TOELICHTING OP DE INSCHRIJVING 

Naam deelnemer (vereniging/persoon) :  .........................................................................................  

  Categorie K: Kinderen t/m 15 jaar: 

    1.   1 t/m 4 kinderen 

   2.   5 t/m 9 kinderen 

   3.   Vanaf 10 kinderen 

 Categorie V: 16 jaar en ouder: 

   1.   1 t/m 4 personen 

   2.   5 t/m 9 personen 

   3.   Vanaf 10 personen 

    Categorie W: Wagens  Categorie O: Buiten mededinging, zoals 
 Kapellen, Majorette, Prinsenwagen 

 

TOELICHTING: 

Graag de toelichting zo volledig mogelijk invullen. Alles wordt tot de optocht vertrouwelijk behandeld. 

Deze informatie is noodzakelijk voor de omroeper. Geen verhaal van uw kant zorgt ervoor dat hij uw 

bijdrage niet met de nodige inhoud en enthousiasme kan brengen naar het Aogse volk. Denk aan: 

namen deelnemers, wat beeldt u uit, leuke anekdotes tijdens bouwen, werkzaamheden, jubilarissen e.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


