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AANMELDINGSFORMULIER CARNAVALSOPTOCHT 
12 FEBRUARI 2023 

C.V. De Dolbotters - Kilder 
 

Dit formulier dient uiterlijk zaterdag 28 januari 2023 ingeleverd te zijn via het emailadres 
optocht@dolbotters.nl 

 
1. Naam leider  :____________________________________________________________  
 
1a. Naam Groep  :____________________________________________________________    
 
2. Adres    :____________________________________________________________ 
 
3. Postcode en woonplaats :____________________________________________________________ 
 
4. Tel.nr.   :_______________________ Mobiel nr. ____________________________ 
 
5. Email adres  :____________________________________________________________ 
 
6. Op welk adres kan het voertuig gecontroleerd worden (alleen categorie “Gemotoriseerd”):  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
7. Categorie   
 

 Gemotoriseerd    Grote wagens, categorie binnen Kilder ; lengte ___m. 
   Grote wagens, categorie buiten Kilder ; lengte ___m.  
Kleine wagens

 Niet gemotoriseerd  Trekkarren  
        Groepen 

 Paren 
 Enkelingen 

 
Voor de jurering wordt onderscheid gemaakt in de volgende categorieën: 

Grote wagens zijn wagens langer dan 4,5 m (*) 

Kleine wagens zijn wagens die kleiner of gelijk zijn aan 4,5 m.  
Trekkarren, niet gemotoriseerd  
Groepen zijn groepen van 3 of meer personen. 
Paar: 2 personen 
Enkelingen: 1 persoon 

(*) Voor wat betreft de grote wagens wordt nog een onderscheid gemaakt in wagens uit Kilder en wagens afkomstig buiten Kilder 

 
8. Omschrijving / tekening 

Geef op een bijlage een duidelijke omschrijving van de voorstelling van het geheel. Deze gegevens zullen ter 
verduidelijking aan de jury ter hand worden gesteld. 
 

De controles van de wagens zullen plaatsvinden op zaterdag 4 februari 2023 vanaf 13.00 uur. 
Tijdens de controle moet het voertuig in dusdanige staat zijn dat er niet veel wezenlijke veranderingen meer 
aangebracht hoeven te worden. Mocht tijdens de optocht blijken dat dit niet het geval is dan kan uitsluiting 
volgen. Door inlevering cq ondertekening van dit formulier verklaart de leider kennis te hebben genomen van het 
Reglement voor deelname aan de optocht van Carnavalsvereniging De Dolbotters en de daarbij behorende  
voorwaarden welke door de gemeente Montferland zijn gesteld en verklaart tevens met deze voorwaarden 
akkoord te gaan. 
 
Plaats _______________Datum   ______________     Handtekening leider_________________________ 


