
  Commissie HP / DP 
 

   

 

NNPV Kerstworkshop 2018 HP/DP 
 

   
Winterwonderland    Kerstboomtrap      Snowy village 
 

In december  worden er weer NNPV kerst workshops georganiseerd, zowel  in HP als in DP. 
Er worden 3 onderwerpen aangeboden (zie foto’s). 

 
Van Winterwonderland wordt een aangepaste, kleinere, versie gemaakt en hieraan kunnen slechts 

10 personen per locatie deelnemen. 
De duur  van de workshop voor Snowy village is ca. 3 uur, om 18.15u is de zaal open, de workshop start 
om 18.30u, deelnemers aan de workshops Winterwonderland en de Kerstboomtrap worden om 18.45u 

verwacht en we starten om 19.00u. 
 

In het kort: 
NNPV Kerstworkshop 2018 

 
Op dinsdag 18 december in HP, Beatrixzaal (begane grond Hoogbouw) 

Op woensdag 19 december in DP, zaal 14-15. 
 

Bij meer dan 35 aanmeldingen bekijken we of maandag 17 december in DP ook mogelijk is. 
 

De kosten: 
 

Winterwonderland: NNPV-lid € 17,50; gezinsleden € 20,00; introducées € 35,00 (ca. 10 per locatie) 
Kerstboomtrap:  NNPV-lid € 16,25; gezinsleden € 18,75; introducées € 32,50  
Snowy village:  NNPV-lid € 20,00; gezinsleden € 25,00; introducées € 40,00 
 

 
Meld je zo spoedig mogelijk aan door middel van bijgaand inschrijfformulier en stuur deze 

uiterlijk op vrijdag, 30 november a.s. naar josee.daniels@nnip.com 
Voor deze workshops is een minimum deelnemersaantal van 15 personen vereist en, in verband met de 

grootte van de locatie,  is de limiet 35 personen per avond. 

  



  Commissie HP / DP 
 

 

 Aanmeldformulier NNPV Kerstworkshop 2018 HP/DP 
 

              
           Winterwonderland  Kerstboomtrap Snowy village 

 

Datum/plaats: Dinsdag 18 december in HP (Beatrixzaal); woensdag 19 december in DP, zaal 14-15  
(bij veel aanmeldingen eventueel ook op maandag 17 december in DP) 
 

Zaal open: 18.15u/18.45u, start workshops 18.30u/19.00u (afhankelijk van keuze en wordt nog bevestigd) 
 

Kosten: 
Winterwonderland: NNPV-lid € 17,50; gezinsleden € 20,00; introducées € 35,00 (ca. 10 per locatie) 
Kerstboomtrap:  NNPV-lid € 16,25; gezinsleden € 18,75; introducées € 32,50  
Snowy village:  NNPV-lid € 20,00; gezinsleden € 25,00; introducées € 40,00 
 

Aanmelden: Meld je z.s.m. aan, uiterlijk op 30 november a.s. 
 

Voor deze workshops is een minimum deelnemersaantal van 15 personen per avond vereist. 
 

 

ondergetekende _____________________________________________________(naam NNPV-lid) 

personeelsnummer |___|___|___|___|___|___|___|___| tel.nr. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

woonplaats, adres _____________________________________________________________ 

e-mail werk              _____________________________________________________________ 

meldt aan voor  NNPV Kerst workshop 2018:  
 
zichzelf ____________________ ja / nee 
 
en ___________________________________________________________ naam+vnm medelid 
 
en ___________________________________________________________ naam+vnm gezinslid  
 
en ___________________________________________________________ naam+vnm introducée 
 
 op dinsdag 18 december in HP  
 op woensdag 19 december in DP 
 
 Indien dit doorgaat: liever Maandag 17 december in DP (voorgaande keuze komt te vervallen) 
 
Keuze onderwerp:  Winterwonderland, aantal: ___  Kersttrap, aantal: ___  Snowy village, aantal ___ 
 
Het totaal verschuldigde bedrag ad € ___________ (zie bedragen boven) 
 
 kan automatisch worden ingehouden van het bij de NNPV bekende  rekeningnummer. 
    (verzending per email van het correct ingevulde inschrijfformulier betekent akkoord hiervoor) 
 
Aantal gewenste parkeerplaatsen: _____   Namen en kenteken(s):  

 

 
Het ingevulde inschrijfformulier graag per email naar josee.daniels@nnip.com sturen. 
Een niet volledig of niet correct ingevuld formulier wordt, vanwege de bewerkelijkheid, niet in behandeling genomen.  

mailto:josee.daniels@nnip.com

