Mededeling 001/2014

Geachte leden en bezoekers van onze FLO recepties,
In deze mededeling vindt u de alle veranderingen aangaande FLO recepties.
1. Toegangsregeling
Alle bezoekers aan de Nieuwe Haven die niet in het bezit zijn van een toegangspas
Defensie dienen van te voren te worden aangemeld bij de bewaking. Dit geldt dus ook
voor bezoekers aan een Reunie cq FLO-receptie.
Als u dus van plan bent om naar de receptie/reunie te komen dient u dit uiterlijk 1
week van te voren bij mij op te geven. Wat ik van u nodig heb is :
Uw naam en het kenteken van vervoermiddel waarmee u de haven oprijdt (niet zijnde
een taxi). Indien u lopend cq fietsend de haven opkomt heb ik alleen uw naam nodig.
Bezoekers die aangemeld zijn moeten mogelijk wel nog een bezoekerspas afhalen !
Volgt u hiervoor de aanwijzingen van de bewaking.
2. Overnachten na receptie/reünie
Overnachtingen kunnen geregeld worden maar er dient wel van te voren een opgave
gemaakt te worden. Overnachtingen kunnen tot uiterlijk 14 dagen voor de
receptie/reünie aangevraagd worden. Overnachting wordt toegekend volgens het
principe "die het eerst komt die het eerst maalt"
Overnachting kan niet gegarandeerd worden ! indien er meer aanvragen dan plekken
zijn vallen de laatsten op de lijst af.
Voor overnachting heb ik nodig : uw naam/laatste
rang/adres/telefoonnummer/registratienummer cq. marinenummer cq. peoplesoft
nummer/
3. Toegangsprijs
Na vele jaren op hetzelfde niveau te zijn gebleven v.w.b. toegangsprijs is in onze
bestuursvergadering besloten de toegangsprijs te verhogen naar 12.50 euro. Deze
verhoging is het directe gevolg van de gestegen uitgaven. Over de loop van de jaren
zijn de kosten die wij als commissie maken drastisch omhoog gegaan zonder dat
daar in de laatste jaren gelijkwaardige inkomsten tegenover stonden. Dat kun je niet
heel lang vol houden en dus kunnen we niet anders dan de deelname kosten te
verhogen om de inkomsten/uitgaven weer op normaal (neutraal) peil te brengen.

Resumé :
als u naar de FLO-receptie komt en u hebt geen defensiepas dient u zich bij mij aan
te melden.
als u wilt overnachten op de kazerne dient u dit aan te geven en uw gegevens door te
geven.
Aanmeldingen/verzoeken voor overnachting dienen te worden verzonden aan het email
adres flocomvbdkm@gmail.com.
Als bestuur hopen wij op begrip van uw kant. Wij krijgen deze regels ook opgelegd
door de kazerneleiding/Defensie en zij gelden nu enmaal voor iedereen. Ook voor ons
is dit een heleboel administratie erbij maar dat doen we graag voor u.
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