
Aanmeldformulier Vitaliteitsbeurs Haaksbergen, gezond leven  
Zondag 6 maart 2022 - Sporthal de Bouwmeester - 10.00 tot 16.00 uur 

 
Naam organisatie  

Naam contactpersoon  

Adres  

Telefoonnummer  

E-mail  

 
o Ik meld me aan voor een stand  

 
Contactpersoon die op 
de beurs aanwezig is 

Naam: 
Telefoonnummer: 

Aantal stands (ten 
minste 220x70cm, 
incidenteel iets 
afwijkend (groter)) 

 

Korte omschrijving van 
uw aanbod bij de stand 
(wordt mogelijk 
gebruikt voor PR) 
 

 

Met hoeveel personen 
wordt uw stand 
bemand (we 
verwachten dat deze 
van 10.00 tot 16.00 uur 
bemand is)?  

 

Hoeveel 
stroomaansluitingen 
heeft u nodig bij uw 
stand? 

 

Zijn er bijzonderhe-
den? Indien mogelijk 
houden we daar 
rekening mee –neemt 
u losse onderdelen 
mee/ wenst u extra 
ruimte achter of naast 
de stand/… 

 

De bijdrage in de kosten van een stand, van 20 euro per stand, kunt u op de dag zelf 
contant betalen. U krijgt daarvan een bon.  Wanneer u ruimte naast de stand wenst, wordt 
naar verhouding (ongeveer) eenzelfde bedrag in rekening gebracht. 

 
o Ik meld me aan voor een demonstratie/ optreden 

 
Contactpersoon die op 
de beurs aanwezig is 

Naam: 
Telefoonnummer: 

Korte omschrijving van 
de demonstratie(s) 

 
 



(wordt mogelijk 
gebruikt voor PR) 
Hoeveel van uw 
mensen doen mee aan 
de uitvoering? 

 

Hebben bezoekers de 
gelegenheid om deel  
te nemen? 

 

We proberen 
gedurende de hele dag 
demonstraties/ 
optredens in te 
plannen. Hoe vaak wilt 
u de demonstratie(s) 
geven/ het optreden 
uitvoeren? We 
proberen daarmee 
rekening te houden. 

 

Een demonstratie 
duurt maximaal 15 
minuten, een optreden 
maximaal 30 minuten.  
Heeft u een andere 
voorkeur, geef dit dan 
hiernaast aan. We 
proberen daarmee 
rekening te houden. 

 

Welke muziek gebruikt 
u (artiest en nummer) 
voor uw demonstratie? 

 

Zijn er 
bijzonderheden? 
 
 

 

Er is ongeveer 8 x 8 meter ruimte beschikbaar. 
We ontvangen graag de muziek die u wilt gebruiken op een usb-stick of cd, uiterlijk 15 
februari. Wij kunnen het dan nog testen met de apparatuur.  

 
o Ik meld me aan voor sponsoring 

 
o Ik stel 100 items 

beschikbaar voor de 
goodybag, te weten 

 

o Ik stel (een) item(s) 
beschikbaar voor de loterij, 
te weten 

Aantal items en welke 

We ontvangen graag als bijlage bij dit formulier uw digitale logo. We gebruiken deze voor 
de showtassen, facebook en mogelijk ook voor andere PR-activiteiten.  
We ontvangen graag uw bijdrage(n) uiterlijk 31 januari, in Noaberpoort. Wij hebben dan 
de mogelijkheid om het te laten verpakken door cliënten van de dagbesteding van 
Aveleijn. 

 
Heeft u vragen? Neem contact op met Nienke Schuppers per e-mail 
n.schuppers@noaberpoort.nl, of telefoon 053-5734789.  

mailto:n.schuppers@noaberpoort.nl
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