Beste clubleden,

Locatiewijziging Lustrumfeest
In de vorige Panpost hebben we mogelijke oorzaken genoemd, waarom er zo weinig
aanmeldingen waren voor het Lustrumfeest van Club Pan-European Nederland in Hart van
Holland. Diverse leden hebben hierop via mail gereageerd en ook in de wandelgangen hebben
we veel signalen opgevangen over de hoogte van de financiële bedragen.
De vaste kosten die we hadden bij Hart van Holland, moesten worden verdeeld over een kleine
groep geïnteresseerden, waardoor de prijs hoger werd dan we in eerste instantie hadden
geraamd. Samengevat: de prijs voor de feestavond werd te hoog gevonden. Als men ook nog
bleef slapen, kwamen deze kosten daar nog bovenop.
We hebben die signalen serieus genomen en zijn op zoek gegaan naar een alternatieve locatie
voor ons Lustrumfeest, met als doel lagere kosten voor het feest en een meer vrije keuze voor
het al dan niet boeken van een hotel.
Uiteindelijk hebben we een locatie gekozen aan de rand van Harderwijk, niet ver van de A28:
Partycentrum Slenkenhorst. Dit partycentrum ligt aan het begin van een bosrijk gebied en
biedt ruimte aan 150 gasten om dit feest mee te beleven. Het loslaten van Hart van Holland
geeft echter een beperking op het aantal deelnemers. Daarentegen geeft dit wel de beoogde
kostenbesparing qua zaalhuur.

Feestavond
De bijdrage voor de feestavond hebben we kunnen terugbrengen naar € 32,00 voor een
(duo)lid resp. € 40,00 voor een (duo)lid die korter dan twee jaar lid is van de CPEN. Hiervoor
krijg je een gezellige locatie, een uitgebreid dinerbuffet, 5 consumptiemuntjes, een goede
band die de avond muzikaal omlijst en parkeren ‘voor de deur’.

Overnachting
Als je alleen de feestavond wil meemaken, dan ga je na afloop naar huis. Mocht je een hotel
willen boeken voor de nacht na het feest, dan kan dat op eigen kosten en zonder bemoeienis
van CPEN. Op 500 meter afstand is een Van der Valk hotel en op 4,5 km afstand (in Ermelo)
ligt hotel de Heerlickheijd. Ook zijn er in de omgeving B&B’s te vinden waar je een
overnachting kunt boeken.

Ontbijt
Op de zondagochtend is er gelegenheid om deel te nemen aan een gezamenlijk ontbijt in de
Slenkenhorst voor diegenen die een hotel of B&B hebben geboekt, maar ook voor diegenen
die daaraan willen deelnemen en vers van huis komen. Boek in dat geval een verblijf zonder
ontbijt! Op deze wijze hebben we geprobeerd meer diversiteit mogelijk te maken qua prijs en
mogelijkheden voor een overnachting in de buurt.

Lustrumtoer
Op zondag is er de mogelijkheid om aan de Lustrumtoer deel te nemen. Deze start op de
Slenkenhorst. Na afloop van de toer komen we weer bijeen in de Slenkenhorst voor een
gezamenlijke afsluiting en het in ontvangst nemen van een lustrumaandenken.
Op onze (vernieuwde) website van CPEN kun je vanaf 6 november 2019 terecht om je in te
schrijven. Je kunt hierbij een keuze maken voor de verschillende opties met bijbehorend
prijskaartje. De totale kosten dien je direct bij aanmelding vanuit de website, op basis van een
iDeal betaling, te voldoen. Zonder betaling is je aanmelding niet definitief. De inschrijving
sluit op 31 december.
Welkom op ons feest!
Deelname aan de lustrumtoertocht is gratis, maar we willen graag weten hoeveel leden we
kunnen verwachten. Dus aanvinken als je deel wil nemen aan deze tocht s.v.p.

De mogelijke keuzes per persoon zijn:
-

-

Deelname aan de feestavond voor (duo)leden die langer dan twee
jaar lid zijn
Deelname aan de feestavond voor (duo)leden die korter dan twee
jaar lid zijn (hebben minder bijgedragen aan de reserveringen voor
het Lustrum)
Ontbijt op zondagochtend 17 mei 2020 voorafgaand aan de
Lustrumtoerritten
Lustrumtoerrit op 17 mei 2020
Poloshirt

€ 30,00
€ 40,00

€ 13,25
gratis
€ 25,-

Een hotel of B&B dien je zelf te boeken als je wilt blijven overnachten. Je kunt zondagochtend
deelnemen aan het gezamenlijke ontbijt. Het maximum aantal gasten voor de feestavond is
150, dus wees er snel bij! De volgorde van aanmelding/betaling is bepalend voor deelname bij
het gestelde maximum van 150 deelnemers.
Mocht je al een overnachting geboekt hebben bij hotel Ampt van Nijkerk naar aanleiding van
ons eerste voorstel in Hart van Holland te Nijkerk, neem dan zelf contact op met het hotel om
je boeking te annuleren.

Het programma blijft in principe hetzelfde. Zo zal de markt ook gewoon doorgaan, hooguit zal
er wat geschoven worden in tijden.
We hopen dat deze koerswijziging velen over de streep zal trekken om zich alsnog -voor 31
december- aan te melden voor ons Lustrumfeest en/of -toertocht en dat we velen mogen
verwelkomen op 16 mei en/of 17 mei 2020!
Namens het Lustrumcomité,
Herman Bulten en Roger Leppers.

