WELKOM!

Wat ontzettend fijn dat jij je (/jouw kind) hebt ingeschreven voor een Seminar! Dit betekent
dat de komende maanden vol avontuur zullen zijn. Er wordt het één en ander verwacht,
maar er zullen vooral veel ontzettend bijzondere momenten komen. Dit document maakt
duidelijk wat er nu nog moet gebeuren én geeft antwoord op eventuele vragen.

INHOUD

Hieronder staat wat er in dit inschrijfpakket langskomt. Heb je slechts interesse in één van
de onderwerpen? Dan kom je door erop te klikken meteen goed uit!

●

Welkom!

●

Inhoud

●

Inschrijving afronden

www.cisv.nl
office@nl.cisv.org
06 16478399

●

Belangrijke data

●

Wat houd je over aan CISV?

Stichting CISV Nederland
KvK. Amsterdam
Dossierno. 41197307

www.cisv.nl
office@nl.cisv.org
06 16478399

Stichting CISV Nederland
KvK. Amsterdam
Dossierno. 41197307

INSCHRIJVING AFRONDEN

Om de inschrijving te bevestigen, ontvang je na inschrijving ook een betaallink. Via deze
link moet binnen 48 uur betaald worden; dan is de inschrijving afgerond en je plek veilig.
Binnen enkele weken na de digitale inschrijving ontvang je per mail een link om
inschrijving deel 2 met aanvullende vragen te voltooien. Je wordt dan gevraagd om de
volgende documenten gescand (let op: max. 1,5 Mb) te uploaden:
●

een recente pasfoto

Dit kun je doen met behulp van de daarvoor bestemde velden in het online formulier (via
de link in de e-mail over inschrijving deel 2). Zorg ervoor dat je bij inschrijving de brief van
de leerkracht, de brief van de deelnemer en een recente pasfoto bij de hand hebt. Nadere
uitleg over het uploaden zal tijdens het inschrijfproces deel 2 worden verstrekt. De
aanmelding is pas definitief wanneer ook deel 2 voltooid is en alle bestanden binnen zijn.

BELANGRIJKE DATA

Hieronder een overzicht met belangrijke data voor komend Seminarjaar. Omdat we vooral
een educatieve organisatie zijn, is een goede voorbereiding belangrijk. Deelnemers
worden dan ook bij alle onderstaande activiteiten verwacht.

7 – 9 februari 2020 : Kennismakingsweekend
Half januari ontvang je een uitnodiging voor het Kennismakingsweekend. Tijdens dit
weekend maken alle deelnemers en Nederlandse stafleden kennis met elkaar en met CISV.
Na dit weekend zullen de delegaties worden samengesteld. Deze worden bekend gemaakt
in de eerste week van maart.

6 Juni 2020 : Voorbereidingsdag
Tijdens deze dag worden alle Seminardeelnemers voorbereid op uitdagingen die ze tijdens
hun programma tegen kunnen komen: hoe plan je eigenlijk een activiteit of kook je
gerechten met ingrediënten die je misschien niet eens kent? Er wordt ook gekeken naar de
voorbereidingen: is er al contact met de staf en zijn alle formulieren duidelijk?

8 November 2020 : Open Dag CISV Nederland en evaluatie
Alle Nederlandse Seminardeelnemers zullen elkaar weer ontmoeten tijdens de Open Dag
van CISV Nederland en daarna zal de gelegenheid worden aangegrepen om eens met
elkaar om de tafel te gaan en te kijken wat er afgelopen zomer allemaal is gebeurd en wat
de deelnemer, de Seminarcommissie of CISV Nederland daarvan kan leren.
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WAT HOUD JE OVER AAN CISV?

Zelf bijdragen?
CISV Nederland is een organisatie die volledig bestaat uit vrijwilligers. Door het hele jaar
heen wordt er hard gewerkt door alle commissies. Om enerzijds de deelnemers goed
voorbereid op kamp te sturen en anderzijds de kampen in Nederland te organiseren. Het
komt voor dat we handen te kort komen en we hopen dat jij ervoor open staat dat we je
kunnen benaderen voor hand- en spandiensten. Ben je bereid om vaker te helpen? Laat dit
weten via vriendenvan@nl.cisv.org; dan weten we je in de toekomst gemakkelijk te vinden.

Nog vragen?
Voor alle informatie met betrekking tot de inschrijfprocedure verwijzen wij je graag naar
de CISV Algemene Voorwaarden op de website van CISV Nederland. Mocht je toch nog
enkele vragen hebben, neem dan contact op met het secretariaat of de
Seminarcommissie:
Wendalien Roozendaal
Tel: +31-(0)6-16478399
E-mail: office@nl.cisv.org
Als je vragen hebt over de inhoud van het Seminar programma kun je mailen naar
seminar@nl.cisv.org.

