AANMELDFORMULIER VOLGERAPPLICATIE
Een volgerapplicatie op locatie kan worden aangevraagd bij minimaal 12 deelnemers. Deze cursus dient
minimaal drie weken voor de wedstrijd hebben plaatsgevonden. Om dit op locatie te doen, vragen we de
organisatie om het onderstaande formulier in te vullen er terug te verzenden naar campus@knwu.nl , zodat
het in gang gezet kan worden.
De kosten voor het huur van de ruimte en catering verzorgd de organisator zelf. KNWU neemt de kosten van
de docent op zich. De kosten van de volgerlicentie zijn voor de deelnemer (of organisator) zelf.
DATUM AANVRAAG
NAAM WEDSTRIJD
DATUM WEDSTRIJD
NAAM CONTACTPERSOON
TELEFOONNUMMER CONTACTPERSOON
Gegevens applicatie
DATUM
LOCATIE
TIJD
AANTAL DEELNEMERS

WIL JE HET OPENBAAR BESCHIKBAAR STELLEN?

JA / NEE

(INDIEN JA, ZIE VRAAG HIERONDER)

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS

Heb je hier ook aan gedacht?
• De deelnemers dienen een KNWU-account te hebben, zodat wij de registratie naar afloop kunnen
doen.
• Vraag dit de deelnemers vooraf aan de applicatie al te doen1. Dan kan er bij ontvangst de
presentielijst direct geregistreerd worden en dient de deelnemer ongeveer een week na de applicatie
via ‘mijnKNWU’ de volgerlicentie aan te vragen 2.
• Beamer + scherm
• Whiteboard
• Ruimte voor X aantal personen
• Een presentielijst; wij ontvangen deze graag digitaal ingevuld i.v.m. leesbaarheid. Vraag je
deelnemers dus vooraf al om deze gegevens, zodat alleen een handtekening bij present ingevuld
hoeft te worden. Zie hieronder.
• Na afloop stuur je de ingevulde presentielijst naar campus@knwu.nl
1
2

Zonder bondslidnummer (basislid of KNWU account) kan de aanwezigheid niet geregistreerd worden.
De organisatie is zelf verantwoordelijk voor het controleren of de chauffeurs deze volgerlicentie aanvragen.

1 VAN 2

PRESENTIELIJST VOLGERCURSUS

2020

LOCATIE EN DATUM:
NAAM + MAIL CONTACTPERSOON ORGANISATOR:
NAAM DOCENT:
GELIEVE IN DIGITAAL INVULLEN I.V.M. LEESBAARHEID! (M.U.V. DE HANDTEKENING)
Voornaam, Achternaam

Woonplaats

Emailadres

Bondslidnummer
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15.

2 VAN 2

Handtekening

