TRINITEITSLYCEUM.NL

NIEUWSBRIEF nr. 08, 25 september 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------Beste Trinitariër,
Hierbij alleen maar nieuws over de aankomende reünie!
Het gaat om informatie over de datum van de reünie, het voorlopige programma, de
kosten en de wijze van inschrijving. Het organisatiecomité Trini (OCT) geeft daarbij
op voorhand voldoende informatie om, bij gelegenheid, je in te schrijven voor dit
bijzondere evenement.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

REÜNIE 2018
datum
Het OCT heeft een geschikte dag en locatie kunnen vinden om de reünie in 2018 te
laten plaatsvinden. Dat is namelijk een week voordat het WK-voetbal begint (en ook
de meeste vakanties). De locatie stond op één op de voorkeurslijst van het OCT.
De datum waarop de reünie plaatsvindt is daarom geworden:

ZATERDAG 9 JUNI 2018
voorlopig programma
De locatie gaat open om 14:30 uur, de start is om 15:00 uur en sluit om 24:00 uur.
De reünie van 2004 (R2004) had een dusdanig goede formule (gehoord de vele
reacties) dat het OCT van mening is dat daar niet zoveel aan hoeft te worden
veranderd. Kortweg gezegd wordt dezelfde indeling weer gehanteerd.

Natuurlijk moet het programma nog ingevuld worden, maar in grote lijnen ziet het er
als volgt uit:
14:30 ontvangst
15:00 opening
15:15 middagprogramma
18:00 buffet
20:00 muziek en dansgelegenheid
24:00 afsluiting
De invulling van het middagprogramma zal zich natuurlijk richten op de
inschrijvingen van Trinitariërs. Was R2004 gericht op eind 60-begin 70, de
belangstellingsregistratie op de website geeft aan dat ook eind 50 en de jaren 80
aan bod moeten komen. Het OCT zal de inschrijvingen dan ook nauwlettend volgen.
Kosten (entreeprijs)
De begroting is gebaseerd op die van R2004. Met dien verstande dat rekening is
gehouden met een geldontwaarding van ongeveer 10%. Dat wil dus zeggen dat de
totale kosten worden geraamd op € 8.000,-.
Bij een geschat aantal deelnemers van 200 wordt dus de entreeprijs € 40,- per
persoon. Met uitzondering van de catering en de consumptiebonnen liggen alle
deelkosten vast. De daadwerkelijke opkomst zal dan het aantal consumptiebonnen
per persoon bepalen. Het OCT zal de verantwoording omtrent de kosten en baten
uitvoeren via deze nieuwsbrief.
Inschrijven
De inschrijving verloopt via de website. Zie het hoe en waarom aldaar in de
toelichting (triniteitslyceum.nl).
Wel vraagt het OCT om vroeg in te schrijven. Dan kunnen bepaalde kosten alvast
voldaan worden. En vooral: weet het OCT waar het aan toe is...
Hoe nu verder
Het OCT gaat, mede aan de hand van de inschrijvingen, vooral aan de slag met het
middagprogramma.
Dus mocht jij, vanuit jouw jaren, nog een idee/suggestie hebben, laat het ons
weten!!
Of wil je zelf iets bijdragen? Meld je aan! Je weet inmiddels waar...
------------------------------------------------------------------------------------------------Met vriendelijke groet,
webmaster/lid OCT
Edward Elferink

