
 

 

 

 

 

 

Ja, ik doe graag mee aan de Hackathon op 12 en 13 oktober in Wester State, 
Leeuwarden! Ik ben beide dagen beschikbaar en indien we als team inschrijven, geldt dit 

voor het gehele team.  
 
 

Ik meld me aan als (kruis aan wat van toepassing is) 

 
[ ] Deelnemer (Ga naar A)  

[ ] Team (Ga naar B)  
 
Stuur dit ingevulde formulier naar hackathon@cjib.nl Daar kun je ook je vragen en/of opmerkingen 
kwijt. Deze zomer starten we met het samenstellen van de teams. We houden je dus op de hoogte! 
 
 
A. DEELNEMER 

 

Voor- en achternaam   : 
Mailadres    : 
Mobiele telefoonnummer  : 
Studierichting NHL Hogeschool  :  
 

Geef hieronder je IT achtergrond aan.  
• Programmeren (taal, ervaring, interesse) :  
• Testen (tooling, ervaring, interesse)        : 
• Analyseren (ervaring, interesse)  : 

 
Waarom vind je het leuk om mee te doen?  : 
Waar ben je goed in?      : 
Schrijf duidelijk op waar jouw waarde ligt. Dan kunnen we je zo goed mogelijk in een team indelen.  
 

Heb je dieetwensen? Laat het hier weten  :  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

     
    

    

  
   

 

 
 

 

  
 

  
 

 

B. TEAM

Namen van de teamleden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zijn er meer  teamleden  dan 6? Stuur dan een mailtje  naar  hackathon@cjib.nl.

Geef hieronder de IT achtergrond aan voor het totale team.
•  Programmeren  (taal, ervaring, interesse)  :
•  Testen  (tooling, ervaring, interesse)   :

•  Analyseren  (ervaring, interesse)   :

Hebben jullie dieetwensen? Laat het hier weten  :

Je ontvangt na aanmelding voor de Hackathon een geheimhoudingsverklaring. CJIB vraagt van de externe deelnemers deze 

geheimhoudingsverklaring te tekenen, omdat je tijdens de Hackathon aan de slag gaat met data.  Deelname is pas definitief als

je deze verklaring bij  entree op 12 oktober  ondertekent. Dat hoeft dus niet nu, maar wel op 12 oktober. Als je dan niet tekent,

kun je helaas niet deelnemen. Wij zorgen ervoor dat het formulier voor je klaarligt, maar je kunt  dit nu vast doornemen.

JA, ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken

Dit formulier vraagt je om  je gegevens zodat wij met je kunnen communiceren en je in een team in kunnen delen, tenzij je je 
als team opgeeft. Je gegevens worden nooit aan derden verstrekt en worden na afronding van de hackathon vernietigd.
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