Nieuwsbrief Cursusproject De Ronde Venen – Augustus 2019

Beste lezer,
Met gepaste trots presenteren we het nieuwe cursusprogramma voor het najaar 2019.
Ook dit seizoen kan je weer genieten van een keur aan cursussen, rondleidingen,
interessante lezingen en vele andere vrijetijd bestedingen. Al met al hebben we weer
een divers en inspirerend programma samengesteld. Schrijft alvast onderstaande
datum in je agenda.

CURSUSMARKT!
VRIJDAG 6 september 2019
van 19.30 – 21.00 uur
locatie : De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen
Het seizoen wordt geopend met een cursusmarkt in De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen.
Dit is de eerste inschrijfmogelijkheid.
Om 19.30 uur start de inschrijving en zijn docenten aanwezig om je uitgebreid te
informeren over de door hen te geven cursus.
Met ingang van het seizoen Najaar-2019 is een aantal belangrijke wijzigingen
aangebracht in de inschrijfprocedure. De belangrijkste reden daarvoor is
vereenvoudiging van het invullen van het inschrijfformulier. Op één inschrijfformulier
kun je je nu voor maximaal tien cursussen aanmelden. Ook kan door ons worden
gecontroleerd of je persoonlijke gegevens in onze cursusregistratie nog actueel zijn.
De inschrijfprocedure is als volgt:
Vanaf 1800uur wordt er bij de entree van De Boei een volgnummer uitgereikt dat
gebruikt wordt om het binnengaan van de zaal met de cursusmarkt te spreiden.
Daarna wordt bij één van de registratietafels gecontroleerd of je persoonlijke gegevens
in de cursistenregistratie voorkomen. Indien nodig zullen ze worden aangepast of
ingevoerd. Zorg dat je je telefoonnummer, e-mailadres en je bankrekeningnummer
(IBAN) bij de hand hebt. Na controle krijg je een inschrijfformulier overhandigd waarop
de persoonlijke gegevens zijn afgedrukt en waarin ruimte is voor het inschrijven op tien
cursussen. Als er aan het aantal deelnemers aan een cursus een maximum is gesteld
kun je voor die cursus maximaal twee personen inschrijven!

Het is ook mogelijk om vooraf een inschrijfformulier via de website
www.cursusproject.nl thuis in te vullen en uit te printen. Dit formulier wordt dan
gebruikt bij de registratietafel voor controle van de gegevens en voor de
inschrijving bij de docent.

Het binnengaan van de zaal met de cursusmarkt gebeurt in volgorde van aankomst. Van
een aantal cursussen is de docent zelf aanwezig en anders wordt hij vertegenwoordigd
door iemand van de Stichting Cursusproject De Ronde Venen. De docent vermeldt op je
inschrijfformulier een volgnummer zolang de cursus niet is volgeboekt.
Wanneer alle cursussen die je wilt volgen op je inschrijfformulier staan, inclusief het
volgnummer, ga je terug naar de registratietafel om dit te laten verwerken. De
inschrijving is pas definitief als je het inschrijfformulier hebt ondertekend om de
Stichting Cursusproject De Ronde Venen te machtigen de cursuskosten te incasseren
en als het is verwerkt bij de registratietafel waar het is uitgegeven. Je krijgt daar een
ingevuld formulier met je persoonlijke gegevens, een overzicht van de cursussen
waarvoor je hebt ingeschreven, de data waarop die cursussen worden gegeven en
eventuele bijzonderheden.
Uiteraard is er naast de cursusmarkt de mogelijkheid om je in te schrijven door via de
website het inschrijfformulier in te vullen, uit te printen en per post of gescand via email op te sturen.
Let op :
• De inschrijvingen op de cursusmarkt hebben voorrang op de inschrijvingen via post
of e-mail.
• Annulering na plaatsing is NIET mogelijk.
• Cursusgeld kan niet worden terugbetaald.
• De cursuskosten en de materiaalkosten worden op grond van de éénmalige
machtiging geïnd.
• Je kunt je niet telefonisch opgeven!
• Schrijf zo snel mogelijk in, want de cursus van je keuze kan snel vol zijn of kan bij te
geringe deelname worden geannuleerd.
• De inschrijfgegevens worden uitsluitend door de Stichting Cursusproject De Ronde
Venen gebruikt overeenkomstig het privacy statement (zie hiervoor de website).
Na de markt kan er ingeschreven worden bij de servicepunten in de gemeente De
Ronde Venen en via onze website: www.cursusproject.nl/rondevenen.htm
Het inschrijfformulier dient u, na invulling en ondertekening, naar Cursusproject
De Ronde Venen, p/a A. Blokker, Nessersluis 18 D, 3646AD Waverveen te sturen.
U kunt het ook scannen en mailen: registratie@cursusproject.nl
Het programma wordt ook gepubliceerd in de Nieuwe Meerbode van woensdag 29
augustus en staat ook al op onze site.
Wij hopen u of op de cursusmarkt of op een van onze vele cursussen, lezingen of
wandelingen te mogen begroeten.
Het bestuur “Cursusproject de Ronde Venen”.

