Oudestraat 9
4351 AS Veere
Telefax : 0118-501282
E-mail : wwbk@live.nl
Internet : www.veeresgenoegen.nl

http://www.facebook.com/pages/WinterwonderBlaaskapel/173000842762574

Aan :

de leden van Veere's Genoegen

Veere, 15 september 2014
Sinds 2008 gaan diverse leden van Veere's Genoegen - onder de naam Winterwonderblaaskapel
(WWBK) - voor een 10-daagse muzikale wintersportvakantie naar de Franse Alpen. In januari 2015 zal
dit voor de 8e keer worden georganiseerd. De vakantie is bedoeld om met de deelnemende muzikanten
opnieuw een Winterwonderblaaskapel samen te stellen zodat we - naast het skiën en snowboarden diverse optredens kunnen verzorgen op of in de buurt van de pistes.
Omdat we sinds 2009 zeer positieve contacten hebben opgebouwd met de plaatselijke VVV en
etablissementen in het plaatsje Saint Sorlin d'Arves, zal ook in 2015 de WWBK in dit plaatsje gaan
verblijven (in het skigebied Domaine Les Sybelles). Het vertrek vindt plaats op vrijdag 9 januari 2015 en
de thuiskomst is op zondag 18 januari 2015.
Het basisarrangement is, evenals voorgaande jaren, via reisorganisatie Husk geboekt en bestaat uit:
retourreis per Royal Class touringcar, 7-daagse skipas "Domaine Les Sybelles" en 7 overnachtingen ter
plaatse. Het arrangement is inclusief lakenpakket en toeslagen voor opstapplaats, locale belastingen
en boekingskosten. De prijs voor het basisarrangement is ca. € 405,-- voor leden en € 425,-- voor
introducés (niet-leden en donateurs). De prijzen zijn gebaseerd op een deelnemersaantal van 26
personen in appartementencomplex Les Fermes de Saint Sorlin. De organisatie heeft gebouw B (Blue)
in zijn geheel voor de WWBK afgehuurd (totaal 51 slaapplaatsen). Dit gebouw bestaat uit diverse grote
en kleinere appartementen. De bezetting van de appartementen is zodanig vastgelegd, dat we veel
persoonlijke ruimte hebben. Bovenop het basisarrangement is het ook weer mogelijk om persoonlijke
supplementen (o.a. materiaalhuur, verzekeringen, lessen, enz.) door te geven.
Leden van muziekvereniging Veere's Genoegen (ook de oud-deelnemers die al interesse hebben
getoond of zich per e-mail al hebben aangemeld) moeten zich nu officieel (!) aanmelden door het
bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen en vóór 1 oktober a.s. in te leveren bij de organisatie of na
invullen te scannen en te mailen naar wwbk@live.nl. Leden kunnen maximaal 1 (één) introducé (nietlid of donateur) meenemen. Mocht het betalen van de totale reissom in één keer een reëel probleem
zijn, wilt u dit dan aangeven op het inschrijfformulier, zodat we een passende termijnregeling (maximaal
3 termijnen van oktober t/m december 2014) voor u kunnen samenstellen.
In oktober 2014 zullen de leden die zich hebben aangemeld en hun eventuele introducé worden
voorzien van allerhande aanvullende informatie over de (ligging van de) accommodatie (zoals
zwembad, jacuzzi, sauna gratis) en krijgt u instructies omtrent de betaling. En uiteraard wordt de te
spelen muziek t.z.t. nog een paar keer gerepeteerd. Naar verwachting is de eerste repetitie- en
informatieavond medio oktober.
Wij hopen u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Als er toch nog vragen zijn, dan kunt u
altijd contact opnemen met iemand van de organisatie, bij voorkeur middels een e-mailbericht gericht
aan wwbk@live.nl. Deze brief is tevens te downloaden via www.veeresgenoegen.nl.
Met muzikale groet,
Organisatiecomité WWBK2015,
Ylva & Michiel
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INSCHRIJFFORMULIER WINTERWONDERBLAASKAPEL 2015
Lid Veere's Genoegen (basisbedrag € 405,-- p.p.):
Naam : __________________________________________

Geboortedatum : ___ - ___ - ______

E-mail : __________________________________________

Mobiel : _______________________

Maakt wel/geen gebruik van betaling in termijnen (doorhalen wat niet van toepassing is)
Voorkeur voor eerste dag dat skipas geldig is :
Vervoer :

 bus

 za. 10-01-2015

 zo. 11-01-2015

 eigen vervoer (alleen bij > 20 deelnemers!)
(korting bij eigen vervoer is komen te vervallen)

Supplementen**:
Verzekering :

 annuleringsverzekering

 reisverzekering

Materiaalhuur :

 ski's

 ski's + schoenen

 skiles

 snowboard

 snowboard+ schoenen

 snowboardles

Materiaalklasse :

 Classic (alleen ski's)

 Premium

 Expert

Sweater WWBK :

 Small

 Large

 Medium

 Extra Large

Introducé (basisbedrag 425,-- p.p.):
Naam : __________________________________________

Geboortedatum : ___ - ___ - ______

E-mail : __________________________________________

Mobiel : _______________________

Maakt wel/geen gebruik van betaling in termijnen (doorhalen wat niet van toepassing is)
Voorkeur voor eerste dag dat skipas geldig is :
Vervoer :

 bus

 za. 10-01-2015

 zo. 11-01-2015

 eigen vervoer (alleen bij > 20 deelnemers!)
(korting bij eigen vervoer is komen te vervallen)

Supplementen**:
Verzekering :

 annuleringsverzekering

 reisverzekering

Materiaalhuur :

 ski's

 ski's + schoenen

skiles

 snowboard

 snowboard + schoenen

 snowboardles

Materiaalklasse :

 Classic (alleen ski's)

 Premium

 Expert

Sweater WWBK :

 Small

 Large

 Medium

 Extra Large

** Prijsindicatie supplementen:
Garantie annuleringsverzekering :
Kortlopende reisverzekering :
Huur ski's (Classic) :
Huur ski's (Premium) :
Huur ski's (Expert) :
Huur ski's + schoenen (Classic) :
Huur ski's + schoenen (Premium) :
Huur ski's + schoenen (Expert) :

€ 28,00
€ 27,00
€ 49,00
€ 69,00
€ 89,00
€ 59,00
€ 89,00
€ 109,00

Huur snowboard (Premium) :
Huur snowboard (Expert) :
Huur snowboard + schoenen (Premium) :
Huur snowboard + schoenen (Expert) :
Skiles (5 x 2 uur) :
Snowboardles (5 x 2 uur) :
Sweater WWBK (paars met gele tekst) :
Korting geen skipas :

€ 59,00
€ 79,00
€ 59,00
€ 79,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 25,00
€ 93,00

** Op basis van tarieven 2013

Lever dit formulier in vóór 1 oktober via het adres op pagina 1 of bij Ylva of Michiel of na invullen scannen
en vóór 1 oktober 2014 mailen naar wwbk@live.nl.
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