Informatie SA-MAD 2019
Wanneer: 23-03-2019 t/m 24-03-2019
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!
www.SA-MAD.com & Facebook
Locatie
Stay Okay
Bosstraat 16
3766 AG Soest
https://www.stayokay.com/nl/hostel/soest
Het Event
De organisatie streeft ernaar om een laagdrempelig event te organiseren in een informele sfeer onder
het genot van een hapje en een drankje. Tussen de twee dagen door kunt u op locatie overnachten.
In de avond kan in de lounge nagepraat en geborreld worden. Heb je wat leuks te vertellen, wil je wat
laten zien of heb je vragen over bepaalde situaties of vissen? Ter plekke kunnen we een “open
podium” creëren waar daar ruimte voor is: op een tv-scherm kan je je laptop op inpluggen en je
verhaal doen of je vragen stellen.
Tijdens de lezingen
Koffie en thee zijn gedurende de lezingen gratis. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
Voorlopig programma(wijzigingen voorbehouden). Lezingen worden gehouden in het Engels.
Zaterdag
Zondag
10:00
Inloop
10:00
Inloop
11:00
Ernst Van Genne (NL):
10:30
Lezing Uwe Römer (D)
Reisverslag Zuid Amerika 2019
Apistogramma’s
(Rio Atabapo/ Mitu/ Rio Ticqeui? 11:45
Lezing (?)
12:30
Lunchtijd
13:00
Lunchtijd
13.30
Lezing Eddy Leysen: Discus
14:00
Afterparty @Utaka
Expeditie 2018
15.30
Lezing Mark Breeze (ENG)
Diner
Mogelijkheden voor lunch en diner
Gedurende de twee dagen kunnen we met elkaar gezellig informeel lunchen en dineren
(zaterdagavond) bij Stay Okay. Indien u hier gebruik van wil maken dient u dit aan te geven op het
aanmeld formulier via de website van SA-MAD. Indien u ook overnacht bij Stay Okay kunt u het gebruik
van lunch en buffet zelf aangeven bij de reservering van Stay Okay. Het aangeven van buffetten op het
aanmeldformulier is dan niet nodig(voorkomen dubbele lasten).
Overnachten
Op dit moment heeft Stay Okay voor ons een aantal kamers in optie genomen. Deze opties vervallen
na 30-11-2018! Onder vermelding van de ‘code’ SA-MAD, kunt u één of meerdere kamers boeken.
Momenteel zijn onderstaande kamers onder optie. Wenst u gebruik te maken van een overnachting
dan dient u telefonisch contact op te nemen met Stay Okay
(https://www.stayokay.com/nl/hostel/soest). Ook wanneer u na 30-11-2018 besluit te overnachten
kunt u proberen een kamer te reserveren bij Stay Okay.

Vrijdag 22-03-2018:
6 bedden (2 persoonskamer (3x))
6 persoonskamer (1x)

Zaterdag 23-03-2018:
20 bedden. Waarschijnlijk
2 persoonskamer (6x)
4 persoonskamer (2x)

Er zijn eventueel enkele éénpersoonskamers te reserveren, hiervoor worden extra kosten in rekening
gebracht. Deze kamers zijn niet in optie genomen maar te reserveren naar beschikbaarheid.
Indien u liever in een hotel verblijft, is in de nabijheid is een Fletcher hotel gelegen.
Kosten
Om het evenement te kunnen organiseren worden, afhankelijk van u keuze, de volgende kosten in
rekening gebracht.
Bijwonen SA-MAD op zaterdag €22.50
Bijwonen SA-MAD op zondag
€15.00
Bijwonen SA-MAD op zaterdag €25,00
en zondag
Kosten is inclusief Thee en koffie, exclusief buffet(ten).
Vrije keuze buffet en overnachting(en)
Onderstaande overzicht geven de kosten weer voor de overnachtingen, lunch en diner bij Stay Okay.
Het reserveren van buffet(ten) tezamen met overnachtingen gebeurt buiten SA-MAD om. U kunt
hiervoor rechtstreeks contact opnemen met Stay Okay onder vermelding van de ‘code’ SA-MAD.
 Logies met ontbijt á €29,55 per persoon per nacht
 Toeristenbelasting á €0,75 per persoon per nacht .
 Lunchbuffet á € 12,00 per persoon per dag .
 Dinerbuffet á € 14,50 per persoon per dag.
Indien u niet overnacht, maar wel gebruik wil maken van lunch of diner dient u dit aan te geven bij het
aanmeld formulier op onze website.
Registratie SA-MAD 2019
Op www.sa-mad.com is een aanmeldformulier geplaatst. Een overzicht van de kosten wordt naar u
gemaild. De kosten dienen minimaal twee weken voorafgaand aan het evenement betaald te worden
op onderstaand rekeningnummer. Aan de deur worden geen toegangskaarten verkocht!
Rekeningnummer:
NL47ABNA0468725636
T.n.v. E. van Genne
Onder vermelding van: SA-MAD 2019 en uw voor en achternaam
Voor vragen kunt u terecht bij SA-MAD,
zie contactpagina op www.sa-mad.com.

