INSCHRIJVINGSFORMULIER PRAALWAGENS EZELSSTOET 2017
GEGEVENS VERENIGING - AANVRAGER:
Naam vereniging:
Thema of naam wagen:
(met foto)
Naam aanvrager:
Voornaam aanvrager:
Straat:
Huisnummer:
Bus:
Postcode:
Gemeente:
E-mail:
GSM nummer:
Telefoonnummer:
Rekeningnummer vereniging
Duidelijk rekeningnummer

IBAN:
BIC:

Deelname 2013?

Ja - nee

TYPE EN TECHNISCHE GEGEVENS:
Praalwagen:
Ja/nee
Aantal deelnemers - personen op
de wagen of in de stoet actief
Nummerplaat tractor of trekker
Nummerplaat praalwagen
Verzekering praalwagen – trekker

ja/nee

Verzekering deelnemers

ja/nee

Afmetingen praalwagen met
trekker erbij B-H-L – totale lengte.

Totaal aantal meters lengte (incl trekker) .....

Muziek op de wagen

ja/nee

Stalplaats – bouwplaats wagen –
volledig adres (machtiging)
Traject van stalplaats,
opbouwplaats wagen naar
Bassevelde (per gemeente die je
moet doorrijden)











De Ezelsstoet vindt plaats op zondag 24 september 2017 in het centrum te
Bassevelde, de stoet vertrekt ongeveer rond 14.30 uur, na de reclamestoet.
Gelieve een aantal foto’s of schetsen van uw praalwagen of thema (in opbouw) door te
mailen. Op basis van deze foto's, grote van de wagen, het aantal personen die
deelneemt op en rond de wagen daarover zal de prijs onderhandeld worden
Dit is nog geen overeenkomst enkel een voorinschrijving. De overeenkomst wordt
opgemaakt op de algemene vergadering begin september.
Uw inschrijving dient uiterlijk tegen zondag 20 augustus 2017 ingediend te worden
bij de verantwoordelijke van de werkgroep David Vercauteren, Assenedestraat 3,
9968 Bassevelde, tel. 0475 706 554, ezelsstoet@bassevelde.com.
verenigingen die later inschrijven aanvaarden we niet.
Enkel de grote praalwagens maken kans op de maximum bijdrage, alle kleinere
groepen, praalwagens, individuele wagens, auto’s enz… komen in een lagere categorie
en hebben geen recht op het maximumbedrag.
De plaats van opstelling, vertrek, omloop en het reglement zal later worden bekend
gemaakt op de algemene vergadering. Voor deze vergadering zal u persoonlijk worden
uitgenodigd per email.

Opmerkingen - vragen - suggesties:

Handtekening aanvrager Verantwoordelijke vereniging en wagen
Volledige naam + voornaam:
Datum afgifte inschrijving te Bassevelde:

