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Intro

Contracten en verzekeringen

Zoals u gewend bent van de reiscommissie zal de
berichtgeving voor onze concertreis naar Duitsland
wederom verlopen via een eigen informatieblad.
Dit keer is “Der Eulenspiegel 1830” de gekozen
naam. Een knipoog naar een van de vorige reizen
naar Damme waar deze man beroemd werd en
een blik voorwaarts op onze humorvolle reis in
2018. Deze editie wordt nu verspreid onder alle
zangers. De volgende edities zullen worden
verspreid onder de meegaanders en hen die
aangegeven hebben de informatie op prijs te
stellen.

Op 9 en 16 oktober 2017 zullen de inschrijvingen
definitief gemaakt worden. Dat betekent dat u
voor of na de repetitie een contract sluit met het
koor. Ook de betaling in termijnen van de reissom
is in dit contract vastgelegd. Dit contract kan
dienen als bewijsmiddel voor de verzekering.
Reis- en annuleringsverzekeringen dient u zelf af te
sluiten. Voor adviezen op verzekeringsgebied kunt
u terecht bij Peter Kemper.

Deelnemers
Op dit moment staat de teller op 80 deelnemers.
We hebben besloten enkele belangstellenden op
de wachtlijst te plaatsen, omdat de bus eigenlijk
vol is. Met de touroperator zijn we in gesprek om
een grotere bus in te zetten. Hebt u dus alsnog
belangstelling, meldt u zich toch aan want bij een
grotere bus zullen er nog enkele plaatsen
beschikbaar zijn. Als er plaatsen vrij komen melden
we dit zo snel mogelijk aan de mensen op de
wachtlijst.

Rolstoelen
Voor mensen die slecht ter been zijn adviseren wij
bij een zorgwinkel een rolstoel te huren. Let er op
dat deze inklapbaar is in verband met het vervoer
in de bus en dat het niet al te zwaar duwen wordt
voor partner of collega-zanger.

Festmittag
Op zaterdag 24 maart 2018 wordt ’s middags in
onze zaal een introductiemiddag georganiseerd
waarbij we ons op gemütliche wijze voorbereiden
op de concertreis. Suggesties voor de invulling zijn
welkom.

