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ROLDUC WEEKEND 15 mei-17 mei 2020
Beste allen,

DIT IS DE OPZET

Dit is een plannetje om in mei volgend jaar een vergadering van Perfect Day-leden te houden in hotel/
restaurant/conferentieoord Abdij Rolduc. Voor velen
zal het een bekende plaats zijn, wanr onze club heeft
er er vijf keer een Europese conventie georganiseerd, de
eerste in 1993 en de laatste in 2011.

Vrijdag 15 mei 2020
De deelnemers arriveren in de middag of de avond en verzamelen ‘s avonds, nadat ze hun kamer hebben betrokken, in kelderbar De Verloren Zoon.
Er is dus geen gezamelijke maatijd. Je kunt wel eten in Rolduc in brasserie De Kanunnik, regel dat dan zelf of ga met
een groepje naar de Chinees in Kerkrade. Als u laat arriveert, even een belletje naar Rolduc dat u nog onderweg
bent. De kamers zijn vanaf 15:00 uur ter beschikking.

VERGADEREN
Het zal volgend jaar mei (van vrijdagavond 15 tot
zondagochtend 17 mei) dus een nostalgisch weekend
worden, maar ook een nuttig weekend. Want we gaan
echt vergaderen. Misschien niet zo lang, maar toch
wel een paar uur. Het is de bedoeling om ideeën uit
te wisselen over hoe de PD-tent het best kan blijven
functioneren en ook te overleggen wat we zullen doen
om in 2021 ‘Honderd jaar Laurel & Hardy’ te vieren.
We weten nu al dat er iets op poten wordt gezet in
Ulverston, de geboorteplaats van Stan Laurel. Een
groepsreisje ligt voor de hand, maar we will toch ook
in Nederland iets organiseren.
ONDERTONEN
Een tweede doel van het weekend zijn de ‘social undertones’ die in het handvest van de Sons of the Desert
voor elke bijeenkomst zijn voorgeschreven. Daarvoor
hebben we o.a. twee avonden in De Verloren Zoon
gepland, de legendarische kelderbar van Rolduc. Maar
er zal ook overdag genoeg vrije tijd zijn voor ‘socializing’ en herinneringen ophalen. De bedoeling is er
een relaxed weekend van het maken, met heel weinig
verplicht programma!

Zaterdag 16 mei 2020
is de dag van de vergadering. We hebben daarvoor een
zaal van 9 uur in de ochtend tot 18 uur, inbegrepen ombeperkt koffie, thee en meerdere versnaperingen. Het zou
ons niet verbazen als er een bloknootje lag voor iedereen!
Vanzelfsprekend duurt de vergadering geen negen uur.
Voorlopig gaan we ervan uit dat we na de lunch een paar
uur ‘officieel’ vergaderen
De lunch is van 13 tot 14 uur en bestaat uit: twee soorten soep, een warm gerecht (vlees, vis of vegetarisch), Seizoenssalades met diverse toppings en dressings, een royaaal assortiment van belegde broodjes, focacia’s, wraps
en sandwiches en bovendien fruitslade yohurt en een
dessert. Dit alles overgoten met koffie, thee jus d’orange,
appelsap en/of melk.
Tegen een meerprijs kunnen we ook voor een biertje zorgen. Er zal verder plenty vrije tijd zijn op zaterdagmiddag.

Hiernaast en op de volgende pagina vindt u alle bijzonderheden over kosten en aanmelden.

Zondag 17 mei 2020
is het vertrek na het ontbijt. De kamer moet leeg zijn om
12 uur, tenzij u heeft bijgeboekt. Want dat is misschien
mogelijk als u er vroeg bij bent. Rolduct loopt altijd snel
vol en we hebben alleen een optie voor de twee nachten,
vrijdag en zaterdag.

Tot spoedig ziens.
,
Robert, Piet en Anton (Bestuur Perfect Day Tent)

Voor dit weekend moet u zelf het hotel boeken.
Zie volgende pagina hoe de aanmelding gaat.

DE KOSTEN
We hebben vergaderkosten en hotelkosten.
De vergaderkosten betaalt u aan de Perfect Day Tent en de hotelkosten aan Rolduc.
Onder de vergaderkosten valt alles wat we op de vorige pagina bij de zaterdag hebben opgesomd, dus
lunch en diner tot en met het bloknootje en alles daartussen in. De prijs hiervoor is € 98,De hotelprijzen voor 15 en 16 mei zijn als volgt:
Economy kamer bij bezetting 1 persoon: € 95,- voor 2 nachten
Economy kamer bij bezetting 2 personen € 69,- voor 2 nachten per persoon
Comfortkamer bij bezetting 1 persoon: € 195,- voor 2 nachten
Comfortkamer bij bezetting 2 personen € 119,- voor 2 nachten per persoon
De ecomykamers hebben een douche of wastafel en toilet op de gang. Kijk op rolduc.com of Rolduc Facebook.

AANMELDEN

U krijgt een persoonlijke behandeling. Stuur als u vragen hebt een e-mail naar
bram@perfectdaytent.amsterdam (Bram Reijnhoudt).
Als u nu al zeker weet dat u wilt meedoen, vermeld dan in de e-mail de naam of de namen (bij 2 personen
op 1 kamer) en of u economy of comfort wilt en we helpen u verder. Het kan 1 of 2 dagen duren voor u
antwoord krijgt, maar alles wordt in volgorde van binnenkomst zo snel mogelijk afgehandeld.
ONZE OPTIE BIJ ROLDUC
Wij hebben een optie genomen op 10 economykamers en 10 comfortkamers, samen voor maximaal 40 personen. De optie staat bij Rolduc te boek onder de naam ‘Stichting Perfect Day’ en verloopt op 31 januari. Op
die datum moet alles gereserveerd en betaald zijn! We stellen geen limiet aan het aantal
éénpersoonskamers. Daarom adviseren wij snel te reageren, vooral bij een bezetting van de kamer door twee
personen! U kunt natuurlijk 1 van de 2 nachten laten vervallen.
Als u helemaal niet wilt blijven slapen in Rolduc zullen we na 31 januari kijken of er nog plaats is aan de
vergadertafel (dat geldt niet voor wie in de onmiddellijke omgeving van Rolduc woont).
Voor de aanmelding kunt u voorlopig volstaan met bovengenoemd mailtje naar Bram.

Ooit in een nationaal monument geslapen? Abdij Rolduc is een nationaal monument.

ALLEN EEN MOOIE KERST TOEGEWENST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR !

