Drouwenermond, 9 april 2018

Aan de contactvrouwen van de agrarische commissie
of de secretarissen van de afdelingen in
Drenthe van “Vrouwen van Nu”

Wij verzoeken u vriendelijk de uitnodiging voor de agrarische excursiedagen 2018 onder de aandacht
van uw leden te brengen.
De excursiedagen hebben als titel meegekregen:

“Rondom de kerk,
veen, zand en zon zorgen voor werk”
Locatie:

Het Tussendiep, Kerklaan 2, 9521 CB Nieuw-Buinen
Om 09.00 uur ontvangst met koffie/thee
We starten om 09.30 uur en de dag wordt om ca. 16.00 uur afgesloten

Data:

dinsdag 2, woensdag 3, donderdag 4,
dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 oktober 2018

Programma:

Een
Een
Een
Een

Kosten:

€ 38,00 per persoon

Opgave:

PER MAIL, op 15 juni 2018 vanaf 09.00 uur via de agrarische contactpersoon of
secretaresse van de afdeling. Mailadres: agrarischedagen@gmail.com.
Aanmelden per afdeling en naast de voorkeursdatum ook een reservedatum opgeven.
Bij opgave ook de namen van de deelnemende leden vermelden.
Als er dames zijn met een speciaal dieet, dient u dit bij aanmelding door te geven.
LET OP: Opgaven die vóór 15 juni 09.00 uur binnenkomen worden onder op de stapel
gelegd. Deze worden pas gehonoreerd als de laatste aanmeldingen zijn verwerkt.

bezoek
bezoek
bezoek
bezoek

aan
aan
aan
aan

bloembollenteler Wollerich in Drouwenermond
Akkerbouw- en Energieopslagbedrijf De Jong in Odoorn
Aardewerkfabriek/museum Royal Goedewaagen in Nieuw-Buinen
het Glasmuseum in Nieuw-Buinen

Zodra de afdelingen zijn ingedeeld krijgt iedere afdeling via de mail antwoord retour
op welke datum men word verwacht. Dan wordt ook het rekeningnummer vermeld waarop
het totale bedrag van de afdeling kan worden overgemaakt. De betaling dient vóór 1
augustus 2018 binnen te zijn. DUS PER AFDELING EN NIET INDIVIDUEEL
Na ontvangst van de betaling, is de deelname definitief.

U NEEMT DEEL OP EIGEN RISICO

Drouwenermond, 9 april 2018

Hieronder volgen enkele duidelijke regels bij afmelding voor de Agrarische dagen. Lees deze goed
door.
Afmelding tot 4 weken voor geplande datum € 38,00 terug.
Afmelding tot 2 weken voor geplande datum € 19,00 terug of voor vervanging zorgen.
Afmelding binnen 2 weken voor geplande datum € 0,00 terug.
Dit alles echter onder voorbehoud bij voldoende financiële middelen.
Tot ziens op één van onze excursiedagen.

Met vriendelijk groet,
Werkgroep Agrarische Excursiedagen 2018
Afdeling Nieuw-Buinen

U NEEMT DEEL OP EIGEN RISICO

