Inschrijfformulier theologische zomerschool 2019
Naam (+ voornaam):
Straat/postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer(s):
Mailadres:
Handtekening (na kennisname van onderstaande spelregels):

Spelregels

 Catering. Het is de bedoeling dat u zelf voor een lunchpakketje zorgt. Koffie, thee en
frisdrank zijn bij de cursus inbegrepen, evenals een culinaire verrassing bij de lunch, een
dagelijkse traktatie, een lunchconcert en een hapje en een drankje tot slot van de week.
 Tijden. Op elke dag is de kerk open vanaf ongeveer 9.15 uur. Om 9.30 uur staat de koffie
klaar, klokslag 10.00 uur begint het ochtendprogramma.
Op maandag is er koffie om 9.00 uur en volgt om 9.30 uur de opening met een korte
kennismaking. Op vrijdag is er na afloop van het laatste les-blok een gezellige nazit met
een hapje en een drankje, van 16.00 tot 17.00 uur
 Toegang en vervoer. De kerk is toegankelijk voor invaliden. Op het kerkplein is plek voor
8 a 10 auto’s. Het openbaar vervoer is in deze omgeving perfect geregeld (zie de flyer)
 De cursus is een geheel. U kunt niet intekenen op een enkel onderdeel. We rekenen er
op dat u zoveel mogelijk alle lessen volgt, overmacht daargelaten. Als u weet dat u op een
bepaalde dag niet aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan nu al aan ons doorgeven?
 Betaling. We verzoeken u om 70 Euro over te maken naar bankrekeningnummer
NL17INGB0000 0015 57 t.n.v. cursus TVG Den Haag, onder vermelding van ‘deelname
zomerschool 2019 + uw naam’. Zodra we uw inschrijving en uw betaling binnen hebben
bent u officieel deelnemer. Zorgen het bedrag of deze procedure voor problemen, neem
dan contact op met mij; u kunt rekenen op discretie als we samen een oplossing zoeken.
 De lessen. Binnen de lessen wordt een variatie aan overdrachts- en leervormen toegepast.
U luistert dus geen 8 x 2 uren naar monologen van docenten. De stof per les komt als
drukwerk ter beschikking van de deelnemers; elke docent kiest hiervoor een eigen
werkwijze tijdens de les of na afloop ervan. U zorgt zelf voor schrijfwaren. We gebruiken
microfoon, beamer, geluidsinstallatie en flap-over.
 Contact. Voor vragen rond de zomerschool kunt u bij mij terecht. Tijdens de week is mijn
nummer tegelijkertijd het contact- en afmeldnummer: 06 – 50 22 82 50. Een week voordat
de zomerschool begint ontvangt u nog post over de laatste wetenswaardigheden.

Weet u welkom op de theologische zomerschool. Attendeer anderen op deze unieke mogelijkheid.
En…. wees er snel bij want de belangstelling is in de eerste twee edities groot gebleken.
Hartelijke groeten,
Ria Keijzer – Meeuwse, Tollenskade 17, 2274 LT Voorburg, 070 – 3 19 19 38 of 06 – 50 22 82 50,
ria.keijzer@casema.nl (coördinator van de theologische zomerschool 2019)

