“Crescendo goes Tsjechië”
Betreft: Bevestiging gegevens & deelname reis Tsjechië

Dag ………….,
onze reis naar Tsjechië gaat dus door!
Intussen is de werkgroep “Crescendo on Tour” gestart met de verdere voorbereidingen,
organisatie, etc. . We denken dat we er samen ècht een leuke gevarieerde en muzikale reis
van kunnen maken; een echte happening!
De komende maanden gebruiken we diverse infokanalen – zoals Kuierkrantie, nieuwsbrieven,
website, persoonlijke brieven – om je nog meer in de stemming te brengen en je verder te
informeren. Op www.crescendo-overdinkel.nl vind je binnenkort een extra menuoptie
“Crescendo goes Tsjechië” met allerlei interessante links en informatie.
Je gaat dus nog veel van ons zien en we gaan je nog vaker om gegevens vragen; denk bv.
aan groepsindelingen voor de appartementen, enzovoort, enzovoort.
Kortom: hou de infokanalen dus regelmatig in de gaten.
Èn, wanneer we je om gegevens vragen: lever de invulbriefjes dan alsjeblieft z.s.m. in, zodat
wij ook weer verder kunnen, het is zó mei 2010; alvast bedankt!
Bevestiging
Binnenkort moeten onze reis, accommodaties, verblijf, etc. bevestigd worden, dus gaan we
verplichtingen aan. Daarom: controleer op onderstaande strook graag goed jouw gegevens,
evt. wijzigen / aanvullen (bv. de namen van partner/kinderen) en ondertekend inleveren vóór
14 september. Dat is dan tevens de bevestiging van jouw deelname.
Betalen
Goed nieuws: de verwachte kosten kunnen we intussen al iets verlagen tot € 190,- p.p. .
Je kunt dit bedrag op 2 manieren betalen:

8 maandelijkse termijnen
à € 23,75 p.p. (september t/m april)
 òf 2 termijnen
à € 95,- p.p. (november en maart).
We hebben uiteindelijk hiervoor gekozen, omdat wij dit jaar al aanbetalingen moeten doen.
Het rekeningnummer is 14.03.83.026 t.n.v. “Chr.Muz.Ver. Crescendo”; voor ons het
eenvoudigst i.v.m. administratie en machtigingen.
Een dringend verzoek: maak het jezelf en ons gemakkelijk! Betaal alsjeblieft in 8
maandelijkse termijnen en geef dit zo gauw mogelijk door aan je bank.
Gebruik je Internetbankieren? Geef dan alle termijnen nu al in, het gaat dan vanzelf goed.
Alvast bedankt voor je medewerking!
Werkgroep “Crescendo on Tour”
Je hebt de volgende gegevens opgegeven:

………………………………………….

Voor- & achternaam
Met mij gaat/gaan geen andere
perso(o)n(en) mee:

Betaling Het totaalbedrag € 190 betaal ik in:
8 termijnen (maandelijks september t/m april)

2 termijnen (november & maart)

*

Handtekening (bij jeugd van ouder/verzorger):
Graag inleveren vóór 14 september 2009
bij: Remco, Pepijn, Remmelt of Jan Rohaan
*

doorhalen wat niet van toepassing is

(of in de brievenbus van N.H. Ver. Gebouw)

