Aanmeldformulier evenementenkalender 2019
Dit formulier is alleen bedoeld voor het plaatsen van uw evenement op de evenementenkalender.
U dient het formulier eerst af te drukken, vervolgens kunt u het formulier invullen, ondertekenen en (met
bijlagen) per post versturen naar:
Gemeente Zundert
Postbus 10.001
4880 GA Zundert
Of per e-mail naar: gemeente@zundert.nl

Voor het houden van een evenement dient u een evenementenvergunning aan te vragen
of een melding vergunningsvrij evenement in te dienen.
Deze formulieren vindt u op gemeentelijke website, onder het kopje ‘Evenementen, recreatie en verkeer’.
► Velden met een * zijn verplichte velden.
1. Datum(s) en tijdstip(pen) evenement *
Bij evenement over meerdere dagen s.v.p. alle data vermelden.
Datum

2.

Dag

Tijdstip aanvang

Tijdstip einde

Locatie waar de activiteit plaats vindt *

___________________________________________________________________________________________

3.

Naam evenement *

___________________________________________________________________________________________

4. Omschrijving evenement *
Bij muziek (indien reeds bekend) naam artiesten/dj's/soort muziek vermelden.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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5. Te verwachten aantal bezoekers
Bij evenement over meerdere dagen gevraagde gegevens per dag vermelden.
Datum

6.

Gelijktijdig aanwezig

Verspreid over de hele dag

Wilt u wegen afsluiten? *

⃝ Ja
⃝ Nee
7.

Zo ja, welke? *

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8.

Zet u verkeersregelaars in? *

⃝ Ja
⃝ Nee
9.

Zo ja, hoeveel?

___________________________________

10.

Wordt de bereikbaarheid van bushalte(s) belemmerd? *

⃝ Ja
⃝ Nee

11.

Zo ja, vul onderstaande tabel in *
Dag

Van …. uur

Tot …. uur

Welke bushalte(s)?

Aanmeldformulier evenementenkalender 2019
Dag

Van …. uur

Tot …. uur

Welke bushalte(s)?

GEGEVENS ORGANISATIE
12. Naam organisatie *
___________________________________________________________________________________________

Vul bij de onderstaande vragen de gegevens in van de contactpersoon van uw organisatie

13. Adres*

__________________________________________________________

14.

Postcode
en woonplaats * _________________________________________________________

15.

E-mailadres

16.

Telefoonnummer * ________________________________________________________

_________________________________________________________

Uw evenement zal op de website van de gemeente Zundert geplaatst worden. Daarnaast
ontvangt de VVV Zundert een afschrift. U kunt uw evenement ook zelf aanmelden bij de VVV
via www.vvvzundert.nl. Indien u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens gepubliceerd
worden verzoeken wij u dit hieronder aan te geven.
17.

Heeft u bezwaar tegen publicatie van de gegevens *

⃝ Ja
⃝ Nee

18. Datum *

____________________________________________

19. Handtekening *

____________________________________________

