Geachte ereleden, leden,
oud-leden en vrienden
van de
Nederlandse Vereniging in Stuttgart,

2018 is een bijzonder jaar voor de
Nederlandse Vereniging,
we bestaan 50 jaar!

Dit jubileum willen we graag samen
met u vieren en nodigen u hierbij
hartelijk uit op:
Zaterdag 16 juni 2018
op een schip van de
Neckar Käpt’n
in Stuttgart
17:30 ontvangst met een glas sekt
18:00 vertrek van het schip
Voor verdere informatie en de
kosten van dit feest verwijzen wij u
naar de meegezonden bijlage.

------------------------------Aanmelding voor 10 maart 2018
Dresscode: tenue de ville

„We zitten allemaal in hetzelfde schuitje“
Hierbij de aanvullende informatie, behorende bij de uitnodiging: 50 jaar NVS
voor alle genodigden vanaf 18 jaar

Programma:
 Vanaf 17:30 uur zullen wij aan boord gaan op de kade van de Neckar Käpt’n tegenover de
dierentuin Wilhelma in Stuttgart
 Ontvangst met een glaasje sekt
 Vertrek van het schip om 18:00 uur
 Begroeting door de kapitein de heer Thie en namens het bestuur van de vereniging, de heer
Joris de Jong
 Het schip zet koers over de Neckar in richting Mundelsheim. Onderweg kunt u genieten van
een prachtig panorama. Wij varen langs wijnbergen en historische stadjes
 Tijdens de vaart wordt er gedineerd en kunt u kiezen uit verschillende drankjes
 Aan boord speelt een band en kan er lekker worden gedanst
 Uiteraard is er gelegenheid om met elkaar te praten, herinneringen op te halen en kan er
worden teruggeblikt op 50 jaar verenigingsleven
 Het schip legt onderweg nergens aan en zal om ca. 24:00 uur weer terug aan de kade van de
Neckar Käpt’n in Stuttgart zijn
Vervoer:
U kunt op verschillende manieren naar het schip komen:







Trein en S-Bahn: station Bad Cannstatt. Dan ca. 20 minuten lopen
U-Bahn: U14 halte Wilhelma; dan oversteken
U-Bahn: U1 und U2 halte Mercedesstrasse. Verder te voet over de König-Karls-Brücke
U-Bahn: U13 halte Rosensteinbrücke. Dan orden „Ne kar Käpt’n“ volgen
Bus: lijn 52, , en halte Rosenstein rü ke. Dan orden „Ne kar Käpt’n“ volgen
Een taxi kan tot op de kade komen

Indien u met de auto komt, kunt u parkeren in de parkeergarage van de Wilhelma. Om het
juiste aantal plaatsen te kunnen reserveren, dient u bij uw aanmelding aan te geven dat u
hiervan gebruik wilt maken.
Kosten:
De kosten voor deze geheel verzorgde avond omvatten alle punten, die in het programma zijn
vermeld:
 Als u het bedrag in twee keer overmaakt
 Leden/ereleden: Euro 82,00 per persoon
 Oud-leden/vrienden van de NVS: Euro 97,00 per persoon
 Als u alles in één keer bij uw aanmelding overmaakt
 Leden/ereleden: Euro 80,00 per persoon
 Oud-leden/vrienden van de NVS: Euro 95,00 per persoon

Als u met ons mee wilt vieren, dan vragen wij u om tenminste 50% van de kosten voor 10 maart
2018 aan de NVS over te maken. De rest moet voor 19 mei 2018 overgemaakt zijn.
Bij annulering kunnen wij de aanbetaling helaas NIET retourneren.
Bank informatie:

Nederlandse Vereniging in Stuttgart e.V.
BW Bank / LBBW Stuttgart
IBAN: DE59 6005 0101 0003 0437 27

Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

Aanmelding:
Viert u met ons mee? Meld u dan aan en betaal voor 10 maart 2018!
Graag ontvangen wij bij uw aanmelding nog de volgende informatie:
Namen van u en de personen die u aanmeldt
Wilt u gebruik maken van de parkeergarage van de Wilhelma?
Zijn er lichamelijke beperkingen waardoor u van extra hulp afhankelijk bent? (b.v. door
gebruik van een rolstoel, hulp om aan boord te komen, o.i.d.)
4. Heeft u allergieën of voedselintoleranties?
5. Bent u vegetariër of veganist?
1.
2.
3.

Stuur deze informatie voor 10 maart 2018:



per email aan: lustrum@laverman.de
of
per brief aan: Frans Laverman
Brendweg 8
71126 Gäufelden-Nebringen

Verder verzoeken wij u om tijdens het feest contactnummers (familie, arts) bij u te hebben, zodat die
bij eventuele noodgevallen gebeld kunnen worden.
Verdere vragen kunt u per email zenden aan lustrum@laverman.de
Met vriendelijke groeten,

Het bestuur
Voorzitter Joris de Jong

Websites:
NVS:
www.nvs-ev.de
Ne kar Käpt’n: www.neckar-kaeptn.de

Penningmeester Carla Freund

