OORLOGSGRAVENSTICHTING
PELGRIMSREIZEN 2012

maart 2012

Aan de nabestaanden van Nederlandse oorlogsslachtoffers
die in Thailand begraven liggen.

Geachte dames en heren,
De Oorlogsgravenstichting organiseert sinds 1969 jaarlijks pelgrimsreizen naar het Verre Oosten,
met het doel aan nabestaanden van Nederlandse oorlogsslachtoffers die daar op erevelden begraven
liggen, de gelegenheid te bieden de graven van hun dierbaren te bezoeken.
Het reisprogramma 2012 biedt een pelgrimsreis, met als reisdoel de Britse erevelden Kanchanaburi en
Chungkai bij de rivier de Kwai in Thailand.
De pelgrimsreizen worden door de Oorlogsgravenstichting gesubsidieerd. De reissom is gebaseerd op
het gemiddelde van de totale kosten per reisbestemming.
Wij achten het redelijk om aan nabestaanden van de eerste graad (ouders, weduwen c.q. weduwnaars
en kinderen van het slachtoffer) een hogere financiële bijdrage toe te kennen dan aan de overige
nabestaanden.
De Stichting ontvangt haar gelden voor de subsidiëring van deze reizen in belangrijke mate van het
“Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg”. Dit fonds deelt mee in de opbrengsten uit de
Bank Giro Loterij en Lotto. Deelname aan deze loterijen bevelen wij dan ook graag van harte aan.
Voor de pelgrimsreizen in 2012 gelden de volgende reissommen:
voor ouders, weduwen/weduwnaars en kinderen van het slachtoffer en hun eventuele
begeleid(st)ers:
Thailand
per persoon:

€ 1.375,=

voor alle overige familieleden en hun eventuele begeleid(st)ers:
per persoon:

€ 1.550,=

1 persoonskamer (toeslag)

€ 325,=

Bij deze reissommen zijn inbegrepen:
a. de vliegreis per lijndienst vanaf Schiphol, economy class;
b. de volledige verzorging in goede hotels op basis van overnachting in een tweepersoonskamer,
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inclusief ontbijt, lunch en diner (toeslagen voor eenpersoonskamers zijn hierboven vermeld);
het aanvullend vervoer ter plaatse, binnenlandse vluchten, excursies (tenzij anders vermeld),
bedienings- en entreegelden, bagageafhandeling;
d. de vliegbelasting, de luchthavenbelasting, brandstoftoeslagen en premie reisverzekering (geen
annuleringsverzekering !)
c.

Alle andere kosten, zoals uitgaven voor vaccinaties, paspoort vervoer naar en van Schiphol, uitgaven
van persoonlijke aard enz., zijn voor eigen rekening.
In het belang van de deelnemers en voor een goede organisatie, wordt het aantal deelnemers per reis
in principe beperkt tot 25 personen. Indien het aantal inschrijvingen het aantal beschikbare plaatsen
overtreft, krijgen diegenen die pas voor de eerste of tweede keer deelnemen voorrang.
De Stichting behoudt zich het recht voor een geplande reis te annuleren bij onvoldoende
belangstelling, of deze reis te combineren met een andere.
Voor de goede orde brengen wij voorts onder uw aandacht dat alleen kan worden ingeschreven voor
een reis die een ereveld waar een omgekomen familielid begraven ligt, of met name herdacht wordt,
tot hoofdbestemming heeft.
Individuele afwijking van het reisprogramma of verlenging van de verblijfsduur is in principe niet
mogelijk.
De overige reisvoorwaarden staan vermeld op blad 3.
Aanmelding voor een pelgrimsreis is uitsluitend mogelijk door middel van het bijgesloten formulier,
dat uiterlijk 25 mei 2012 in ons bezit moet zijn.
Deze circulaire wordt toegezonden aan de bij de Stichting geregistreerde adressen van nabestaanden,
die voor deelname aan de genoemde reizen in aanmerking komen.
Belanghebbenden ontvangen zo spoedig mogelijk na 25 mei 2012 nader bericht over de gekozen reis,
alsmede over de verder te vervullen formaliteiten.
Uw reactie zien wij met veel belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
OORLOGSGRAVENSTICHTING

G. Flieringa
algemeen directeur
Bijlage: 1 aanmeldingsformulier
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PROGRAMMA THAILAND REIS 2012

Reis III

Tiendaagse reis met hoofdbestemming Thailand
Reisperiode

: 19 – 27 november 2012

Hoofddoel

: Bezoek aan de erevelden Kanchanaburi en Chungkai,
logies te Amphawa, Kanchanaburi en Bangkok.
o.a. Floating market, Bridge over the River Kwai, Hell fire
Pass, War Museum en het Koninklijk Paleis.

Excursies :

==========================================================================
NADERE VOORWAARDEN EN BIJZONDERHEDEN.


De reizen worden in eigen beheer georganiseerd door de kantoren van de Stichting te Den Haag.
Elke reisgroep wordt begeleid door een medewerk(st)er van de Stichting, die als reisleid(st)er zal
optreden. Voor hulp bij onverwachte medische en para – medische problemen zal tevens een arts
de groep vergezellen. Ook een geestelijke maakt deel uit van het begeleidend team.
De uitvoering van het landarrangement is opgedragen aan een goed en erkend lokaal reisbureau.



Deelname is in principe uitsluitend mogelijk voor nabestaanden van een familielid dat op een als
hoofdbestemming aangemerkt te bezoeken ereveld begraven ligt of op een gedenkplaat met naam
herdacht wordt.



In Azië zijn hotels, restaurants en bezienswaardigheden absoluut niet ingericht op het ontvangen
van bezoekers die minder goed ter been zijn of anderszins beperkt zijn in hun doen en laten. Voor
deelname aan deze reizen moet men dan ook lichamelijk en geestelijk over een redelijke conditie
beschikken en men moet zichzelf kunnen verzorgen. Wij moeten deze voorwaarden stellen in het
belang van de deelnemer persoonlijk, maar ook in het belang van de groep en van de organisatie.
Men kan zich laten begeleiden, bij hoge uitzondering ook door een niet- familielid.



Deelnemers dienen een verklaring af te geven, die beoordeeld wordt door de medisch adviseur
van de Stichting. De Stichting behoudt zich bij twijfelgevallen het recht voor om een nader
onderzoek door de medisch adviseur te verlangen.
Wij verzoeken u, na ontvangst bevestigingsbrief, het hiertoe bestemde bijgevoegde formulier
(Bijlage A) ingevuld en ondertekend in een gesloten enveloppe ter attentie van de medisch
adviseur van de Stichting te zenden.



Over de aan te bevelen vaccinaties kunt u advies inwinnen bij de GGD in uw regio, bij de huisarts,
of bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (www.lcr.nl).



Deelnemers moeten in het bezit zijn van een paspoort dat tenminste nog zes maanden na afloop
van de reis geldig is, geen identiteitskaart !



Per groep wordt een collectieve reisongevallen- en bagageverzekering afgesloten met de hoogste
dekking (geen extra kosten).
Voor een eventuele annuleringsverzekering dienen de deelnemers zelf zorg te dragen.



De Stichting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van of beschadiging aan
eigendommen tijdens de reis, noch voor ziekte, verwondingen of ongevallen, dan wel
de gevolgen daarvan.
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Alle deelnemers ontvangen ongeveer 1 maand voor het vertrek een reisprogramma en
aanvullende documentatie met alle noodzakelijke aanwijzingen.



Sinds dit jaar bestaat de mogelijkheid om een stoel in de comfort class te boeken. De nieuwe
Economy Comfort-zone biedt tot tien centimeter meer beenruimte en de rugleuning van de stoel
kan tot twee keer verder naar achteren. De meerprijs hiervoor bedraagt ca. € 150,00 p.p. voor een
enkele reis. Indien u hier gebruik van wenst te maken, kunt u dit aangeven op het
aanmeldingsformulier. Houd u er rekening mee dat het aantal hiervoor beschikbare plaatsen
beperkt is.



Nadere inlichtingen zijn telefonisch te verkrijgen onder nummer:
070 – 31.31.086 , Krista Fernhout of Esther Honkoop 070 – 31 31 089.
Betalingscondities :
Na de ontvangst van de bevestigingsbrief over de door u geboekte reis, bent u een aanbetaling
ad € 250,00, vermeerderd met de kosten van de door u bestelde bloemen verschuldigd.
Wij verzoeken u dit bedrag z.s.m. over te maken op rekeningnummer 24.62.44.097 o.v.v.
Groepsreis 2012 reis III.
Het restant van de reissom – eventueel verhoogd met de toeslag(en) voor een
eenpersoonskamer - dient uiterlijk zes weken voor de vertrekdatum te worden voldaan. Bij
annulering uwerzijds zullen wij geen bedrag restitueren. Wij adviseren u derhalve een
annuleringsverzekering af te sluiten.
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Aanmeldingsformulier Groepsreis “Verre Oosten”
Programma 2012
voor 25 mei 2012 , met kopie paspoort als brief te zenden aan:
Oorlogsgravenstichting, Postbus 85981, 2508 CR ‘s-Gravenhage
______________________________________________________________________________________
Duidelijk leesbaar invullen s.v.p.
Aanmelding voor reisnr. …………………………bestemming ………………………………………….
Te bezoeken ereveld …………………………………………………………………………………………
Naam overledene…………………………………………………………………………………………….
Gegevens deelnemer(s):
1. Hr./Mw naam en voorletter(s) : ……………………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………………………………………
Postcode……………………………………….Woonplaats……………………………………………
Tel.nr………………………………………….. Geboortedatum………………………………………
Familierelatie tot slachtoffer: …………………………………………………………………………..
Naam ziektekostenverzekeraar………………………………………………………………………..
Polisnummer:……………………………………………………………………………………………
2. Hr./Mw Naam en voorletter(s):……………………………………………………………………….
Adres……………………………………………………………………………………………………..
Postcode……………………………………….Woonplaats……………………………………………
Tel.nr…………………………………………. .Geboortedatum ………………………………………
Familierelatie tot slachtoffer:…………………………………………………………………………..
Naam ziektekostenverzekeraar………………………………………………………………………..
Polisnummer:……………………………………………………………………………………………

3.

Hr/Mw Naam en voorletter(s) ……………………………………………………………………….
Adres……………………………………………………………………………………………………..
Postcode ………………………………………Woonplaats…………………………………………...
Tel.nr………………………………………….. Geboortedatum ……………………………………..
Familierelatie tot slachtoffer:…………………………………………………………………………..
Naam ziektekostenverzekeraar………………………………………………………………………..
Polisnummer:……………………………………………………………………………………………

4.

Hr./Mw. Naam en voorletter(s): …………………………………………………………………….
Adres……………………………………………………………………………………………………..
Postcode……………………………………… Woonplaats…………………………………………...
Tel.nr………………………………………….. Geboortedatum………………………………………
Familierelatie tot slachtoffer:…………………………………………………………………………..
Naam ziektekostenverzekeraar………………………………………………………………………..
Polisnummer:……………………………………………………………………………………………

Eenpersoonskamer gewenst voor de deelnemer(s) vermeld bij nr(s).:………………………………..
Comfort Classe gewenst voor de deelnemers(s) vermeld bij nr(s)……………………………………..
Bijzondere dieet wensen ………………………………………………………………………………….
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Waarschuwen bij ongeval:
Naam

:

.……………………………………………………………………

Telefoonnummer :

…………………………………………………………………….

Mobiel nummer :

…………………………………………………………………….

E-mail

:

…………………………………………………………………….

:

.……………………………………………………………………

Telefoonnummer :

…………………………………………………………………….

Mobiel nummer :

…………………………………………………………………….

E-mail

…………………………………………………………………….

Naam

:

=====================================================================
Bestelling bloemstukjes à € 8,50:

Naam slachtoffer

Aantal

Ereveld

:

…………………

……………………

…………….

Ereveld

:

…………………

…………………….

…………….

Ereveld

:

…………………

…………………….

……………..

Ereveld

:

…………………

…………………….

…………….

Totaal

:

……………..

======================================================================

Ik heb kennis genomen van de aan de deelname gestelde voorwaarden en verklaar mij hiermee
akkoord.
Datum:……………………………………..

Handtekening:………………………..

6

Niet invullen
Contr. reisbureau
Datum: …………
Paraaf: ………………….

