The 6th SVW Meeting Holland
June 25, 26 and 27 2019
In de Nieuwsbrief van afgelopen december stonden al de datums van het SVW
”midweek“ weekend.
Wij hebben nu alles vastgelegd bij het hotel.
Het wordt gehouden in het Van der Valk Avifauna Hotel, Hoorn 65, 2404 HG,
Alphen aan de Rijn. Zoals enkelen van ons zich misschien nog herinneren, van
lang vervlogen schoolreisjes, ligt het prachtige vogelpark ernaast.
Voorinformatie over het weekend en hoe te boeken.
Op 25 juni kan er vanaf 15.00 u. bij het hotel ingecheckt worden, maar kom
graag 1 uurtje eerder. De reden is, dat we ’s avonds tijdens de romantische
vaartocht van 4 uur door de kanalen en over de plassen in de omgeving, op de
Salonboot een buffet geserveerd krijgen. Deze tocht leent zich uitstekend om
kennis te maken met de andere SVW liefhebbers.
Het instappen begint om 16.45u., dus mis de boot niet!
Op woensdag vertrekken we om 09.30 u. voor een rit door het Groene Hart.
De terugkeer in het hotel is om 16.30 u., waarna het SVW bestuur zijn Annual
General Meeting houdt.
Vanaf 19.00 u.een drankje waarna we gaan dineren.
Donderdag gaan we weer om 09.30 u. rijden door een ander deel van de
omgeving en na de lunch “we say Good-bye" tegen degenen die de boot naar
UK nog moeten halen. We vervolgen de toer en komen aan het eind van de
middag weer terug bij het hotel.

De Boeking voor het hotel; de prijs is €107,00 per nacht voor 2 personen, dit is
inclusief ontbijt en toeristenbelasting. Tezamen dus €214,00 voor de duur van
de meeting. Bijboeken kan onder de zelfde condities.
De boeking kan worden gedaan met de referentie AVI-GF38421(MG event) via
de mail aan n.vandervalk-bergers@avifauna.vak.nl of per telefoon 0172 487
508.
Omdat de vaartocht en het buffet niet in de kamerprijs zitten hebben we het
diner van woensdagavond er ook uitgelaten. De kosten van dit alles is €90,00
per persoon. Dit bedrag graag betalen voor 26 mei aan R.L.M. Pas / P.J.M. van
den Heuvel op rekening nummer; NL75RABO 0336 8718 48.
Wij gaan mooie ritten voor deze dagen uitzetten door dit prachtige stukje
Nederland en hopen erop dat alle Nederlandse SVW eigenaren deze unieke
bijeenkomst niet willen missen!
Graag even een mailtje aan ons info@mgsvw.nl of je komt en met hoeveel
personen.
Heb je nog vragen stel ze.
René Pas, 0653 806 653 of
Peter van den Heuvel, 0652 691 209.
De website www.mgsvw.nl , die ook in 2008 in lucht was, wordt weer
opgestart.

