Beste deelnemer,
Het is je vast niet ontgaan dat op dit moment het Corona virus over de wereld raast. Dit kan gevolgen
hebben voor de studiereis. Op dit moment mogen toeristen zowel Australië als Singapore niet meer in, dit
geld voor de aankomende 6 maanden. Dit betekend dat we net wel/niet op de geplande data zouden
kunnen vertrekken, echter is er een hoop onzekerheid. Er zijn op dit moment veel ontwikkelingen gaande,
en er is nog weinig zekerheid, daarom hebben wij besloten om voor nu nog geen beslissing te maken over
het verdere verloop van de reis. Wij willen het nieuws nog een maand zien ontwikkelen, en daarna een
definitieve keuze maken. Deze keuze zal of zijn de reis gaat door op de aangegeven data, of wel de reis zal
worden uitgesteld. We zullen jullie op 1 mei uitsluitsel geven over onze beslissen.
Omdat we weten dat jullie studie planning gebaseerd is op de studiereis in het eerste kwartiel van college
jaar 2020-2021, zouden we graag van jullie horen wat het eventueel uitstellen van de reis voor invloed
heeft op jullie studie planning. We vragen je om een kwartiel planning op te sturen voor het college jaar
2020-2021, doe dit voor 16 april, zodat we tijd hebben om ernaar te kijken.
Omdat we pas op 1 mei laten weten hoe de reis verder zal gaan wordt de tweede betalingstermijn
uitgesteld. Deze zal op 7 mei komen te staan, en wij vragen je om voor 1 mei dan ook de termijn nog niet
over te maken.
Verder willen we je in deze verwarrende tijden graag adviseren om géén dingen vast te leggen voor je
nareis. Vanuit het reisbureau hebben wij vernomen, dat in deze tijden het niet onmogelijk wordt geacht
dat er vliegmaatschappijen ect. failliet zullen gaan.
Als laatste vragen wij je om alvast na te gaan bij je reis en/of annuleringsverzekering wat je dekking is.
Dus een kleine opsomming van alles:
•
•
•
•
•

Stuur ons voor 16 april jouw studie planning voor 2020-2021
De tweede betalings termijn is verschoven naar 7 mei
Boek op dit moment geen dingen voor je nareis
Check je eventuele reis en/of annuleringsverzekering
Wij zullen op 1 mei jullie meedelen of de reis doorgaat, of wordt verplaatst

Bij vragen kun je altijd een bericht sturen naar een van de commissieleden.

