
FOTOZOEKTOCHT - KWB MOL-ACHTERBOS 

Reglement 
1. De fotozoektocht van KWB Mol-Achterbos is een gratis fotozoektocht die loopt van 13 april 

2020 tot zondag 30 augustus 2020, 00.00u. 

2. De fotozoektocht is tot stand gekomen omwille van de maatregelen tegen Corona. We hebben 
ons jaarprogramma moeten aanpassen en willen onze leden toch nog een leuk alternatief 
bieden dat jullie met het gezin kunnen doen. Neem hierbij wel de nodige voorzorgen die de 
regering ons oplegt. 

3. De fotozoektocht kan je gratis downloaden van de website van KWB Mol-Achterbos, http://
www.kwbachterbos.be, of via wim.hooyberghs80@gmail.com. 

4. Vul op het antwoordformulier de nummers van de foto’s in, in de volgende waarin je deze 
tegenkomt tijdens de route. Vul ook de 2 schiftingsvragen in. Vergeet zeker je naam, adres en 
eventueel mailadres (indien je op de hoogte wil gehouden worden via mail). 

5. Antwoordformulier breng je binnen bij Wim Hooyberghs, Sluis 54, 2400 Mol. Dit ten laatste op 
zondag 30 augustus 2020, 00.00u. 

6. Per gezin (adres) mag er 1 antwoordblad ingeleverd worden. 

7. Uit de juiste antwoordformulieren wordt met onschuldige hand de winnaar getrokken. Er wordt 
niet gekeken naar wie eerst zijn antwoordformulier binnen brengt. Dit gezin/deze persoon 
wordt voor 1 jaar gratis KWB Mol-Achterbos lid. 

8. Bekendmaking van de winnaar zal in gebeuren in de folder van september 2020. 

9. De fotozoektocht mag te voet, al lopend, met de fiets,.. gedaan worden. Je kan ook de toer 
opsplitsen en deze in meerdere keren doen. 

10. Indien er een probleem is met een foto of een deel van de route kan je dit altijd laten weten 
aan wim.hooyberghs80@gmail.com. Zelf zullen wij op regelmatige basis de foto’s en route 
controleren. 

11. Respecteer ten alle tijden de verkeersregels. 

12. Hou jullie in deze tijden vooral gezond en heb veel plezier tijdens jullie tocht.
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