Tentoonstelling van Miniatuurquilts 2019
11, 12 en 13 april 2019
Regio: Zuid-Holland Zuid
Locatie: De Broodfabriek, Volmerlaan 12, 2288GD Rijswijk
Thema: Lijnenspel
Achternaam + voornaam: ………….………………………………………………………………………………………..
Telefoon: ………………………………… E-mailadres:………………………………………………………………………
Lidnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Titel quilt: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
In de categorie:

□ Algemeen

□ Thema

(aankruisen wat van toepassing is)

U stuurt uw quiltje samen met dit ingevulde formulier vóór 29 maart 2019 op naar:
MT-commissie, Archimedeslaan 28, 1433 MG Kudelstaart.
Het is niet nodig foto’s mee te sturen. U kunt uw quilt ook afgeven op dit adres na afspraak.
Wilt u in aanmerking komen voor het quiltje op de poster en de boekenleggers? Zorg dan dat het
quiltje uiterlijk 20 augustus 2018 a.s. is ingezonden.
Aandachtspunten bij het insturen van een miniatuurquilt:
 Quilt samen met het inschrijfformulier, gaarne in de periode van 1 t/m 29 maart versturen.
 Een miniatuurquilt kan verschillende afmetingen hebben: 50x50 cm, 40x60 cm, 30x70 cm of een
andere maat, zolang de omtrek maximaal 200 cm is.
 De quilt moet aan de achterzijde voorzien zijn van een ophangtunnel van minimaal 5 cm breed en
een label met Uw naam en lidnummer.
 We gebruiken een eigen ophangsysteem, dus wilt u a.u.b. geen latjes meesturen.
 U mag maximaal 3 quiltjes insturen. Voor elk quiltje dient een apart inschrijfformulier te worden
opgestuurd.
 Zodra uw quilt is ontvangen, ontvangt u een mail of wordt u gebeld.
 Graag quilt zo eenvoudig mogelijk verpakken en verzenden. De quilt wordt na de tentoonstelling
in dezelfde verpakking retour gestuurd. Het bewaren van ingewikkelde en omvangrijke
verpakkingen kost veel ruimte en maakt de administratieve afhandeling ingewikkelder dan
noodzakelijk is. Hartelijk dank voor de medewerking.
Datum: ................................................................Handtekening:..................................................................................
Het Quiltersgilde gaat ervan uit dat er uwerzijds geen bezwaar is dat uw quilt gefotografeerd wordt t.b.v.
publicatie en/of uitgaven van Quiltnieuws. Uw naam en emailadres worden opgeslagen in het fotoarchief.

Schrijf hieronder uw naam en adres. SVP Duidelijk schrijven. Deze strook
wordt gebruikt voor het terugsturen van uw quilt.

Aanmeldingsformulier Tentoonstelling Miniatuurquilts 2019

