
Aanmeldingsformulier Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee 2018    
 

JA, ik doe graag mee aan het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee op vrijdag 14 september 2018! 
 

Gegevens 
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Lid van Jonge Balie Gelderland: ja/nee (doorhalen wat niet toepassing is) 
Kantoor/organisatie: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Postcode/ plaats: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer (zakelijk): ………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mailadres (zakelijk): …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Deelname aan het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee en de aansluitende borrel is gratis. 
 

Diner 
Ik neem WEL/NIET deel aan het diner (doorhalen wat niet van toepassing is).  
Kosten voor het diner bedragen € 25,--. 
Ik heb de volgende dieetwensen/ bijzonderheden: …………………………………………………………………………….. 
 

Teamgegevens 
Als u in teamverband deelneemt, vul dan hier de namen van uw teamgenoten en de teamnaam in 
(minimaal 4 en maximaal 8 teamgenoten). 
Teamnaam: …………………………………………………………………… 
1. …………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………… 
6. …………………………………………………………………… 
7. …………………………………………………………………… 
8. ……………………………………………………………………

Denk eraan dat uw teamgenoten ook hun eigen formulier moeten invullen. 
 

Nakijkers gezocht! 
Ook dit jaar zijn wij druk op zoek naar helpende handen bij het nakijken van de dictees. Wilt u helpen 
met nakijken? De eerste 10 aanmeldingen ontvangen een leuk presentje! 
 
Ik wil   WEL/NIET helpen bij het nakijken (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de hierboven vermelde kosten en het onderstaande: 

“Door deel te nemen aan de activiteiten georganiseerd door de Jonge Balie Gelderland, onder 
andere het zeilweekend, het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee en de Jonge Balie Reis, geef ik 
toestemming voor het plaatsen van foto’s en/of video’s op de door de Jonge Balie Gelderland 
beheerde media, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) de Facebook-pagina en de website 
van de Jonge Balie Gelderland.” 
  
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  
Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Zend dit aanmeldingsformulier uiterlijk op zaterdag 25 augustus a.s. retour per e-mail of fax naar: 
Jonge Balie Gelderland 
t.a.v. Lotte te Linde 
Fax: 026 351 96 27 
E-mail: telinde@dirkzwager.nl  

 

Bedankt voor uw aanmelding en tot vrijdag 14 september a.s.! 

http://www.jongebaliegelderland.nl/
mailto:telinde@dirkzwager.nl

