AANMELDEN RUSLANDREIS: WAAR,WANNEER, HOE
De data samengevat:
Donderdag 1 november: inventarisatieformulier beschikbaar (Ontmoeting).
Donderdag 15 november 13.30 uur: reiscommissie beantwoordt eventuele vragen.
Tussen 1 en 23 november: reiscommissie inventariseert belangstelling.

Wie organiseert en draagt de verantwoordelijkheid
De Rusland&Oost-Europa academie organiseert de Ruslandreis voor de HEVO-leden op
verzoek van de reiscommissie van HEVO. De Rusland&Oost-Europa academie draagt de
verantwoordelijkheid voor de Ruslandreis en laat de uitvoering over aan de reisorganisatie
OAD reizen
Voor wie bestemd
De Ruslandreis is in eerste instantie bestemd voor HEVO-leden. Gezien het programma
dienen de deelnemers 'goed ter been' te zijn.
Overige infromatie
Gezorgd wordt voor een busvervoer van Rosmalen naar Schiphol, v.v.
Voor de reisverzekering wordt nagegaan of Europadekking voldoende is.

Hoe gaat het in zijn werk
Tussen 1 en 23 november 2018 inventariseert de reiscommissie de definitieve belangstelling
voor één van de reizen middels een inventarisatieformulier, dat uitgereikt is na de lezing van
Marie-Thérèse ter Haar op 1 november (14.00 – 17.00 uur) of te verkrijgen is in De
Ontmoeting.
Op 15 november vanaf 13.30 uur is de reiscommissie in De Ontmoeting aanwezig voor
eventuele verdere vragen.
Mocht voor één van de reizen in 2019 meer dan 40 belangstellenden zijn, dan wordt
verwezen naar de reis van 2e voorkeur.
Mocht alsdan nog voor één van de reizen meer dan 40 belangstellenden zijn, dan wordt
geloot. Degenen die uitgeloot zijn, kunnen met een van de twee andere Ruslandreizen mee
in 2019 voor HEVO leden, dan wel een andere reis van de Rusland&Oost-Europa academie.
Aan de hand van de inventarisatie en eventuele selectie/loting door de reiscommissie
kunnen de deelnemers zich inschrijven voor de betreffende reis bij de reisorganisatie OAD,
overeenkomstig de daarvoor geldende procedure van OAD.
De data samengevat:
Donderdag 1 november: inventarisatieformulier beschikbaar (Ontmoeting).
Donderdag 15 november 13.30 uur: reiscommissie in Ontmoeting voor eventuele vragen.
Tussen 1 en 23 november: reiscommissie inventariseert belangstelling.

