
Aanmeld- registratieformulierformulier 
Regiment Huzaren van Sytzama 

 
 

 
 
Gegevens:  
      
      
 1. Titel* :   (Bijvoorbeeld Drs. Jhr. Ir. Mr.) 
 2. Voorletter(s)* :   
 3. Voornaam* :   Man/Vrouw* 
 4. Tussenvoegsel* :   
 5. Achternaam* :   
 6. Adres* :   
 7. Postcode* :   
 8. Woonplaats* :   
 9. Land* :   
 10. Privé telefoon / GSM* :   
 11. E-mailadres* :   
 12. Rang* :   
 13. Status* : Beroeps / Dienstplichtig / TS / KVV (doorstrepen wat niet van toepassing is) 
 14. Leeftijd* :   (registratienummer of geboortedatum) 
 15. Eenheid* :   (bv. 11 Tankbataljon, sympathisant) 
 16. Lichting :.  
 17. Gediend bij eenheid : van: ______ tot: _____   (datum) 

   AEsk:     pel:     BEsk:     pel:      CEsk:      pel:      SSVEsk:      pel:  
   (plaats x bij eskadron) 

 18. Wapen/Dienstvak :   (bv: Cav, Int, TD, Adm of AAT)  
 19. Functie bij eenheid :    (bv: lader, monteur of tankcommandant) 
 20. De naam van uw eskadronscommandant  : _______________  
 21. De naam van uw eskadronsopperwachtmeester  : _______________  
 22. De naam van uw pelotonscommandant  : _______________  
 23. De naam van uw pelotonswachtmeester/sergeant   : _______________  
  24  Indien nog actief dienend als militair peoplesoftnummer : ______________________  
 
Uitzendingen: 
 25. Bent u uitgezonden geweest :Ja / Nee (doorstrepen wat niet van toepassing is) 
 26. Aangemeld als veteraan :Ja / Nee   
 27. Uitzendingen:  :   maand/jaar    maand/jaar 
  Naar:   van:   tot:   naam uitzending:   (bv:SFOR10) 
  Naar:   van:   tot:   naam uitzending:     
  Naar:   van:   tot:   naam uitzending:     
  Naar:   van:   tot:   naam uitzending:     
 
*verplicht invullen 
 
 
Eventuele opmerkingen en of aanvullingen t.b.v. registratie:  
 
 
 
 
 
Per e-mail: ra@sytzama.nl  
Eventuele info per telefoon: 06 12 41 70 40 
 
Met het doorsturen van dit formulier geeft u toestemming dat uw gegevens opgenomen worden in het 
bestand van het Regiment Huzaren van Sytzama en gaat u akkoord dat uw rang, voorletters en naam met 
lichting als niet zijnde actief dienend vermeld worden op de site www.sytzama.nl. 
Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden en Privacy Statement van het Regiment Huzaren van Sytzama. 
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