WILLIAMS BEUREN DAG 2019

Uitnodiging
Op zaterdag 15 juni a.s. organiseert de NVWBS de Williams Beuren-dag 2019 in het Spoorwegmuseum te Utrecht.
Deze dag staat dit jaar niet alleen open voor onze leden met hun directe familieleden (vader, moeder,
broers, zussen, opa’s en oma’s), maar ook voor hun specialisten en ondersteuners, zoals artsen, begeleiders, woonondersteuners, leerkrachten, etcetera.
Daginhoud:
De dag staat naast ontmoeting, onderling contact en museumbezoek, ook in het teken van het delen
van ervaringen. Ervaringen delen niet alleen met elkaar, maar ook met de aanwezige specialisten en
ondersteuners.
Verzoek tot uitnodiging:
Wij vragen aan u om uw eigen specialist en/of ondersteuner, waarvan u vindt dat deze een inhoudelijke bijdrage kan leveren, uit te nodigen voor deze dag en om deze ook aan te melden.
Heeft u hierover vragen, stel deze via: info@williams-syndroom.nl
Bereikbaarheid:
Het Spoorwegmuseum is gelegen aan het Maliebaanstation 16, 3581 XW Utrecht. Het museum is prima met eigen- en openbaar vervoer te bereiken. Het heeft 200 eigen parkeerplaatsen. Vanaf Centraal
station Utrecht rijdt een speciale pendeltrein op gezette tijden naar het museum.

Voorlopig programma
10.00 UUR Ontvangst in EXPO zaal;


10.45 Plenaire bijeenkomst

11.30 Vrij Museumbezoek (met rondleiding op aanvraag *);
12.30 gezamenlijke Lunch in de EXPO zaal;
14.00 Keuzeprogramma


Vrij Museumbezoek (met rondleiding op aanvraag *)



Netwerk-cafe in EXPO ruimte voor aanwezige specialisten. Voor de specialisten maken wij een programma op basis van het aantal aanmeldingen en de aandachtsgebieden.

17.00 Einde dag
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Opgave rondleiding:

Belangstellenden kunnen zich bij de aanmelding van de dag opgeven voor een
rondleiding met museumgids. Groepsgrootte is maximaal 20 personen Let op: vol
is vol! Kosten van de rondleiding: € 3,75 per persoon.

Kosten voor deelname:
Voor leden en familieleden: volwassenen en kinderen >12jaar € 10,-- p.p.,
kinderen <12 jaar € 5,-- per kind.
Specialisten en ondersteuners € 10,-- p.p.
Overigen/ introducees € 35,-- p.p.
Bent U nog geen lid maar wilt u lid worden? Dit kan door contact op te nemen met:
info@williams-syndroom.nl
Aanmelden/ opgave tot 15 mei:
Opgave/ aanmelden voor deze dag, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tot 15 mei
a.s. via: info@williams-syndroom.nl
Geef bij uw opgave het aantal personen door met de relatievorm tot ons lid.
Na aanmelding en opgave krijgt u bevestiging met een betalingsverzoek van onze
penningmeester.
Geef in de mail aan:


Of jullie lid zijn of specialist (ook aangeven welk specialisme)



Hoeveel kaarten willen jullie bestellen


Volwassene € 10 euro, Kind (<12 jaar) € 5 euro)



Is een parkeerkaart gewenst (€9,50 per stuk)



Indien gewenst het aantal deelnemers aan de rondleiding (€ 3,75 pp)



Ook niet leden zijn welkom om kennis te maken met de vereniging.
Indien mogelijk kunnen zij lid worden en betalen zij ook het ledentarief i.p.v.
het introducé-tarief.

Wij zien naar uw komst uit!!!!

