
 

 

Uitnodiging & inschrijving Bevrijdingsfestival Brielle 2023 

Beste, 

Graag nodigen wij je/ jullie uit voor de 9e editie van het Bevrijdingsfestival Brielle 2023 dat zal plaatsvinden van donderdag 4 tot en met zondag 7 mei 2023. 
Deelname is gratis. Indien men gebruik wilt maken van het ontbijt, lunch en avondeten betaald je slechts € 25 per persoon voor 5, 6 en 7 mei 2023.  
Het inschrijfformulier is alleen volledig ingevuld, voorzien van handtekening, na betaling en indien van toepassing bijgevoegd verlof geldig. 
 
Hierna treft je het inschrijfformulier aan. Wij verzoeken je deze zo volledig mogelijk in te vullen. Wij verzoeken je ons dit formulier per mail toe te laten komen 
aan info@bevrijdingsfestivalbrielle.nl. Deelname aan het evenement is op eigen risico. Deelnemer zal zich houden aan de in mei 2023 geldende 
coronamaatregelen, het huishoudelijk reglement van onze stichting en de regels van het LPLG voor zover van toepassing. 

Betaling dient plaats te vinden via Avayo middels deze link: https://faaacbetaal.avayo.nl/orders/new/86885-2023-bevrijdingsfestival-brielle-4-tm-7-mei  

Inschrijving                                     Getekend voor akkoord 
Vereniging   Aantal   
Uitbeelding *     
      “     
      “     
      “     
Aanspreekpunt                                     …………………………….. 
Telefoon     
E-mail                                     Datum: …. / …. / 2023  

Deze gegevens zullen wij gebruiken voor de communicatie tijdens het evenement, bij vragen ten aanzien van de inschrijving en indien zich calamiteiten 
voordoen. 

*     Indien de vereniging zich inschrijft met meerdere uitbeeldingen vermeld deze dan aub met de aantallen per uitbeelding. Dit geeft ons inzicht en de   
       mogelijkheid vooraf rekening te houden met de eventuele invulling van het programma. Indien het 1 uitbeelding betreft vermeld deze dan ook. 

 



 

 

 

Toestemmingsverklaring: 
Ik geef middels ondertekening van dit formulier toestemming aan de Stichting Bevrijdingsfestival Brielle tot verwerking van mijn persoonsgegevens zoals 
beschreven in het privacy beleid van de Stichting Bevrijdingsfestival Brielle. Uiteraard behoud ik mijn recht te allen tijde het bestuur van de Stichting 
Bevrijdingsfestival Brielle te informeren om gegevens van mij terstond te verwijderen. Tevens verklaar ik hierbij dat ik kennis genomen heb van het privacy 
beleid van de Stichting Bevrijdingsfestival Brielle op de website www.bevrijdingsfestivalbrielle.nl en stem hier mee in. 
 
Toelichting op de inschrijving voor buitenlandse deelnemers met wapens: 
Buitenlandse deelnemers dienen hun wapens kenbaar te maken via documenten uit het desbetreffende land. Dat kan je eigen vergunning zijn, een onklaar 
gemaakte verklaring, een aankoop bon of iets dergelijks. Belangrijk is dat je aangeeft om welk wapen het gaat al dan niet aangevuld met foto’s zodat de 
politie jou kan controleren en/of het wapen toegestaan is in Nederland dan wel tijdens het  evenement. Let wel: Wapens die niet in Nederland zijn toegestaan, 
zijn ook op het evenement niet toegestaan uiteraard. Bij vragen graag even contact zoeken met ons als organisatie. 

Het programma van Bevrijdingsfestival Brielle 2023 vind je op de website; https://www.bevrijdingsfestivalbrielle.nl/ 

Alvast heel erg bedankt voor je/jullie inschrijving. 

Hartelijke groet, 

 

Stichting Bevrijdingsfestival Brielle, namens de organisatie 

 

 

 

 



 

 

Inschrijving Bevrijdingsfestival Brielle 2023, deelnemers, dagen, rondrit, battle & voeding. 

  Voornaam  Achternaam 
Aanwezig 
4-5-2023 

Aanwezig 
5-5-2023 

Aanwezig 
6-5-2023 

Aanwezig 
7-5-2023 

Rondrit 
6 mei 
2023 

Battle 
7 mei 
2023 

Deelname  
Voeding 

Dieetwensen/ 
opmerkingen 

1      Ja / Nee Ja / Nee  Ja / Nee  Ja / Nee  Ja / Nee  Ja / Nee Ja / Nee  N.v.t. / vermelden  
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     

10                     
11                     
12                     
13                     
14                     
15                     
16                     
17                     
18                     
19                     
20                     

• Maak gebruik van een 2e inschrijfformulier indien je meer dan 20 deelnemers wenst op te geven. Wij gaan ervan uit, bij deelname aan de voeding, dat je op 
de aanwezige dagen hiervan gebruik maakt. Mocht dit niet het geval zijn laat ons dit dan per mail weten. 



 

 

Inschrijving Bevrijdingsfestival Brielle 2023, wapens 

  Voornaam  Achternaam Verlofnr. 
Soort 
Wapen 

Wapen 
nummer 

Soort 
Wapen 

Wapen 
nummer 

Verlof NL /  
Buitenlands  

1            
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 

• Maak gebruik van een 2e regel (etc) indien je meer dan 2 wapens meeneemt of het verenigingswapens betreffen met als doel dat de beheerder van het 
wapen overeenkomstig het verlof vermeld is op deze lijst. Graag het verlof bijvoegen bij de mail met de aanmelding voor het evenement. 
 



 

 

Inschrijving Bevrijdingsfestival Brielle 2023, voertuigen / tenten & display 

Voertuigen           Tenten 

  Voornaam  Achternaam Voertuig  Kenteken  Type tent  aantal 
m2    
tent               

m2 
display 

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  

10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
18                  
19                  
20                  

• Vermeld hier welke voertuigen je meeneemt zodat u de ontheffing verkeer per voertuig ontvangt. En geef hierna het aantal tenten  
met de benodigde m2 en display op in verband met de kamp indeling. Mocht je in het hotel verblijven laat ons dan graag weten waar je verblijft. 


