
 

 

Uitnodiging 

 

 

  

 

Boottocht 

 

   

 
 

Het bestuur van Het Surinaams Verbond nodigt u met groot genoegen uit 

voor de jaarlijkse boottocht, met de Eureka  
 

Datum:         zondag 7 augustus 2022 

Plaats:           De Ruyterkade, steiger 14, achter CS Amsterdam.  
                      De steiger kan mogelijk nog wijzigen, controleer dit op onze website voor de 7de. 

Vertrektijd: 14.00 uur precies!        Verwachte aankomst 19:00 uur. 

Instappen:     Vanaf 13.00 uur!        Kom op tijd, we kunnen niet wachten! 
 

Vaar en swing mee op de gevarieerde muziek van de  

  en 

De catering wordt verzorgd door  

In de voorverkoop is de prijs van de kaarten € 40 p.p. als u vooruit betaalt. 

Laat uw toegangskaarten bezorgen of haal ze op bij een van onze verkooppunten. 
 

De prijs voor de kaarten als u op de boot betaalt is € 45 p.p. (maar vol is vol). 

Leden die bij zijn met hun contributie krijgen na vertrek 2 fiches voor consumpties. 
 

LET OP! Het is niet toegestaan om eigen drank mee aan boord te nemen.  

Ook het ter plaatse reserveren van plaatsen is niet toegestaan,  

dus kom samen aan boord als u bij elkaar wilt zitten. 
 

Er kunnen veel mensen aan boord, maar vol is vol, dus koop nu uw kaarten! 

De kaarten zijn telefonisch en per e-mail te bestellen bij: 

Shirley Linch 0229 - 230099 

s.j.linch60 @ kpnmail.nl 

Maaike Arnhem 06 - 17808890 

Jim Neiden 06 - 49642636 

JimNeiden @ cs.com 

Jenny 

Bodeutsch 

06 - 20977823 

jobodeutsch @ outlook.com 

Susan Stuger 

 

023 - 5631553 

sstuger @ ziggo.nl 

Iwan Tay 06 – 51508985 

iwan.tay @ chello.nl 

Louk Vergnes 020 - 6450043 

vergnes33 @ gmail.com 

John vd Korput 

Secretariaat 

mail @ het-surinaams-verbond.nl 

 

Bankrekening IBAN: NL67 INGB 0003 8005 35, t.n.v. Het Surinaams Verbond 

Bezoek onze website www.het-surinaams-verbond.nl voor alle activiteiten en het laatste nieuws. 
                                

                                                                                                                                       Let op: Belangrijke informatie op de achterzijde  

http://www.het-surinaams-verbond.nl/


 

 

Boottocht van Het Surinaams Verbond, 7 augustus 2022, vervolg. 
  

 

Maaltijden 

Wegens verwachte drukte bij het bestellen van maaltijden kunnen tot 17:30 uur geen extra 

maaltijden gekocht worden. 

Met uw toegangskaart kunt u na vertrek, tot 17:30 uur, één maaltijd, voor eigen rekening, kopen. 

Vanaf 17:30 uur, of indien mogelijk eerder, kunt u eventueel extra maaltijden kopen waarbij geldt: 

op is op!    

 

Geen plaatsen reserveren  

Wegens de verwachte drukte is het niet toegestaan om ter plaatse stoelen gereserveerd te houden 

van mensen die nog niet aan boord zijn gekomen. Indien u als groep bij elkaar wilt zitten wordt 

geadviseerd om samen aan boord te komen. 

Leden die in de maand augustus iets te vieren hebben, bijvoorbeeld een verjaardag, kunnen ruim 

voorafgaande aan de boottocht, een verzoek indienen via het secretariaat om met een opgegeven 

aantal personen aan een tafel geplaatst te worden. 

 

Annuleren 

Liever niet! Maar als u een goede reden heeft accepteren we annuleringen mits ruim van te voren 

doorgegeven. Eventueel al ontvangen toegangskaarten moeten daarvoor altijd teruggegeven worden 

of terug gestuurd worden naar het secretariaat. 

Bij een geldige annulering wordt het bedrag van uw toegangsbewijs na de boottocht terug gestort op 

de rekening waarvan betaald is.    

Annuleringen worden na 31 juli 2022 niet meer geaccepteerd. Voor leden geldt een 

uitzondering: Leden kunnen tot 1 dag voor de boottocht, met een geldige reden, de boottocht 

annuleren. Op de dag van de boottocht zelf is annuleren niet meer mogelijk.    

 

Corona 

Heeft u verkoudheidsklachten, moet u veel hoesten of niezen, heeft u verhoging of koorts of heeft u 

geen reuk of smaak meer? Dit kan op Corona duiden. U kunt dan beter thuis blijven. Bij klachten 

wordt ook een zelftest aangeraden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Deelname aan activiteiten georganiseerd door Het Surinaams Verbond geschiedt op eigen risico. 

Het Surinaams Verbond en haar organen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van 

welke aard ook, ontstaan tijdens of als gevolg van deelname aan activiteiten, waaronder, doch niet 

beperkt tot, lichamelijk letsel, ziekte en beschadiging, verlies of diefstal van kleding of andere 

eigendommen. 

 

 

Correspondentieadres:  

Het Surinaams Verbond 

Postbus 5038 

1380 GA Weesp 

Correspondentie e-mail adres:     

mail@het-surinaams-verbond.nl         

 

 

Informatie over de vereniging: 

www.het-surinaams-verbond.nl      

 

    

 


