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Aanmeldingsformulier teamleden SamenLoop voor Hoop 
Papendrecht 18/19 september 2015 
 
Leuk dat je je wilt aanmelden als deelnemer aan de SamenLoop voor Hoop!  
Graag dit formulier volledig invullen, ondertekenen en inleveren bij uw teamaanvoerder. De 
teamaanvoerder zorgt dat het formulier vóór de SamenLoop voor Hoop terechtkomt bij de 
organisatiecommissie. Dankzij dit formulier kunnen wij je op de hoogte houden van SamenLoop voor 
Hoop en het werk van KWF Kankerbestrijding.  
 

Team-/ aanvoerdersnaam:  

Voornaam:  

Tussenvoegsel:  

Achternaam:  

Geslacht: Man/ vrouw 

Adres:   

Postcode/ woonplaats:  

Ben je een Survivor? Nee / Zo ja dan het inschrijfformulier Survivors invullen aub . 

Inschrijfgeld (€15,-) betaald?  ja / nee 

T-shirt maat:  S   M    L    XL   XXL 

Geboortedatum:   

Telefoon:   

Mobiele telefoon:  

E-mailadres:  

Waarschuwen in geval van nood: Naam:                                              Nummer: 

Medische gegevens:  

 
    
Hierbij verklaar ik dat ik deel wens te nemen aan SamenLoop voor Hoop. Ik heb kennis genomen van 
het reglement van SamenLoop voor Hoop, deze vind je bijgevoegd en is op te vragen bij de 
commissie.  
 
Handtekening voor akkoord: 
(naam en handtekening ouder of verzorger, als u jonger dan 18 jaar bent) 
Datum: ………………………………… 

 
 
Kijk op www.samenloopvoorhoop.nl/papendrecht of mail naar 
teamwervingslvhpapendrecht@gmail.com 

http://www.samenloopvoorhoop.nl/papendrecht
mailto:teamwervingslvhpapendrecht@gmail.com
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Reglement SamenLoop voor Hoop   

1. Iedere deelnemer die via de inschrijflijst van de teamcaptain wordt aangemeld, verklaart zich 
akkoord met de onderstaande regels van de SamenLoop voor Hoop.  
2. Deelname aan de SamenLoop voor Hoop doet u op eigen risico. KWF Kankerbestrijding is niet 
verantwoordelijk in geval van ongelukken of diefstal.  
3. Deelnemers en vrijwilligers onder de 18 jaar mogen alleen onder toezicht aanwezig zijn. KWF 
Kankerbestrijding draagt geen verantwoordelijkheid voor jongeren onder de 18 jaar. De regels voor 
deelname van jeugdteams vindt u hieronder. 
4. Twijfelt u of uw gezondheid het toelaat om mee te doen aan de SamenLoop voor Hoop, raadpleeg 
dan uw huisarts. De SamenLoop vergt geen zware inspanning.  
5. Met uw inschrijving voor de SamenLoop verplicht u zichzelf om al het ingezamelde geld af te staan 
aan KWF Kankerbestrijding voor en/of tijdens het evenement. 
6. Deelnemers gaan ermee akkoord dat foto’s die tijdens de SamenLoop worden genomen, worden 
gebruikt om het evenement en het werk van KWF Kankerbestrijding te promoten. 
7. Alle teams moeten het inschrijfformulier en het inschrijfgeld (€ 15, - per teamlid) vóór het 
evenement inleveren. Alleen dan zijn ze verzekerd van deelname en kunnen zij van alle faciliteiten 
gebruikmaken.  
8. Teamleden die invallen moeten ook via de inschrijflijst op de website worden aangemeld en mogen 
alleen meedoen als de organisatiecommissie het formulier ook daadwerkelijk heeft ontvangen. 
9. De teamaanvoerders zijn ervoor verantwoordelijk dat de inschrijflijst ingevuld bij de 
organisatiecommissie is terechtgekomen. 
10.  Op de dag van de SamenLoop kunnen teams zich niet meer inschrijven. 
11. Er vindt geen teruggave plaats van het inschrijfgeld (€ 15 per teamlid), tenzij het evenement wordt 
afgelast. 
12. De organisatiecommissie bepaalt de plaats van de tenten van de teams op het terrein. 
13. In geval van nood gebruikt KWF Kankerbestrijding de opgegeven informatie om het thuisfront in te 
lichten. 
14. Alle deelnemers moeten zich houden aan de regels en de voorschriften voor de SamenLoop voor 
Hoop zoals opgesteld door KWF Kankerbestrijding en beschreven in dit reglement 
15. De SamenLoop voor Hoop is een rookvrij evenement.  
16. Alcohol dient met mate genuttigd te worden.  
17. Iedereen die zich misdraagt of de gasten of deelnemers tot last is, wordt verzocht te vertrekken.  
 
Aanvullende regels voor deelnemers onder de 18 jaar 
KWF kankerbestrijding wil jongeren graag betrekken bij de strijd tegen kanker. We vinden het daarom 
ontzettend fijn als er ook jeugdteams mee willen doen aan de SamenLoop voor Hoop. Voor 
deelnemers jonger dan 18 jaar gelden een aantal extra regels: 
1. Alleen mensen die deel van een team uitmaken, mogen ’s avonds en ’s nachts op het terrein 
aanwezig zijn. Anderen worden verzocht het terrein te verlaten. 
2. Bij alle jeugdteams moet te allen tijde een toezichthouder aanwezig zijn (minimaal 21 jaar). Hij is 
verantwoordelijk voor het gedrag van zijn team. 
3. Alle deelnemers moeten tijdens de SamenLoop desgevraagd een geldig legitimatiebewijs kunnen 
laten zien. 
 
Toezichthouder jeugdteams 
Als toezichthouder van een jeugdteam stelt u jongeren in staat om mee te doen met de SamenLoop 
voor Hoop. KWF kankerbestrijding stelt uw deelname daarom enorm op prijs!  
Voor de veiligheid van uw team vragen we een aantal dingen van u. Lees deze regels voor u zich als 
toezichthouder aanmeldt. 
1. Houdt u zich aan de regels en voorschriften van de SamenLoop voor Hoop. 
2. Geef het goede voorbeeld door de regels op te volgen en door niet te roken en te drinken tijdens 
het evenement. 
3. Pas goed op uw team. Jongeren mogen het terrein alleen met uw toestemming verlaten. 
4. Alleen geregistreerde teamleden mogen ’s avonds en ’s nachts op het terrein aanwezig zijn. 
5. U moet steeds weten waar uw deelnemers zijn. Een medetoezichthouder kan u eventueel helpen. 


