
 

 
 

INSCHRIJFFORMULIER THE HAGUE CULTURAL PARADE 7 JULI 2018 

13.00-18.00 uur  

HUIJGENSPARK (STATIONSWEG) DEN HAAG (CENTRUM) 

 
Leuk dat jij/jullie meedoen aan de Parade! Onderstaand formulier svp volledig invullen en daarna zo spoedig mogelijk 

terugmailen naar:  info@thehagueculturalparade.nl. Invullen en svp voor 7 juni terug sturen! 

  

Organisatienaam 
   

Contactpersoon   
                                               

Telefoonnummer 
 

Email 
 

Adres 
 

Postcode/plaats 
 

Bankrek.nr (IBAN) 
 

Bankrek. op naam van 
 

 
Als deelnemer aan de Parade is het de bedoeling dat je meeloopt in de traditionele kleding van je land van herkomst. Je mag ook 

muziekinstrumenten meenemen en onderweg muziek maken en de vlag van je land van herkomst of van je vereniging meenemen. 

Géén politieke uitingen of demonstratie-achtige zaken. Het gaat om verbinden en plezier hebben met elkaar, het vieren van onze 

diversiteit. Heb je wensen die hierboven niet genoemd zijn, overleg dat dan eerst met de organisatie.  
 

Na inschrijving ontvangt u nadere informatie over de dag, het programma etc, zodra deze beschikbaar is. 

Houd in ieder geval vast rekening met onderstaande: 

*  Verzamelen tussen 12.15 en 12.45 uur op festivalterrein Huijgenspark, Den Haag.  Aftrap Parade is om 13.00 uur.  

*  Vóór 15.00 uur zijn we weer terug op het Huijgenspark. *  Parade en festival zijn van 13.00 tot 18.00 uur op het Huijgenspark.  

* Deelnemers die een onkostenvergoeding ontvangen en meelopen in de Parade, zijn verplicht te blijven tot in  

  ieder geval 18.00 uur!  

 

 
Alle deelnemers krijgen gratis een flesje water per persoon. Overig eten en drinken zijn voor eigen rekening. Het is betaald parkeren. Dit is op eigen 

kosten. Wij raden aan om met het openbaar vervoer te komen. Station Hollands Spoor is op 5 minuten loopafstand.  

Wij doen mee in traditionele kleding met (kruis aan):  

□  minimaal 20 personen (totale onkostenvergoeding € 300,-)         

□  minimaal 15 personen (totale onkostenvergoeding € 250,-) 

□  minimaal 10 personen (totale onkostenvergoeding €  150,-)       

□  minimaal 5 personen   (totale onkostenvergoeding €  65,-)   

 

Het aantal deelnemers waarmee u komt, wordt gecontroleerd. De onkostenvergoeding wordt per bank op de dag ná de Parade 

overgemaakt naar het door u opgegeven rekeningnummer. Geen contante betalingen.  

Naam groepsvertegenwoordiger:     Datum: 

 

Handtekening voor akkoord:  

 

Geweldig & gezellig om  je van harte te verwelkomen op zaterdag 7 juli 2018!   

mailto:info@thehagueculturalparade.nl

