Nadere Informatie over de concertreis naar Malta in relatie tot COVID-19
Ons bereiken vragen uit het orkest over de concertreis naar Malta met betrekking tot COVID-19,
reisverzekeringen en dergelijke. We willen graag dat iedereen meegaat. Dus mocht je vragen hebben of
twijfelen over je deelname aan de reis dan helpt onderstaande informatie hierbij wellicht. Mis je dingen of
heb je naar aanleiding hiervan nog meer vragen, laat ons dat dan weten. Dat kan via de mail, telefoon of via
de orkestouders of dirigent (na de repetitie van aanstaande dinsdag). Maar vergeet niet: 15 februari is de
deadline dus meld je zo spoedig mogelijk aan. Op dit moment hebben we nog maar 31 reacties, waarvan 30
aanmeldingen en 1 afmelding. Ook als je onverhoopt niet meegaat willen we dat graag zo spoedig mogelijk
weten.
1. Malta heeft op dit moment kleurcode geel (zie
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/malta/reizen/reisadvies). Dat betekent dat er weliswaar
voorwaarden gelden om te kunnen inreizen, maar die zijn te overzien. De belangrijkste voorwaarde is dat
je (volledig) gevaccineerd moet zijn (zie
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/malta/reizen/reisadvies#anker-coronavirus).
2. We gaan richting de zomer en de verwachting is dat er dan minder stringente regels zullen gelden voor
het in- en uitreizen van Malta en mogelijk ook voor quarantaine bij een gebleken besmetting tijdens het
verblijf op Malta. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied. Je kunt dit ook zelf
volgen op de reisapp van het ministerie van Buitenlandse Zaken
(https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/vraag-en-antwoord/reis-app-buitenlandse-zaken).
3. Als organisatie van de reis (de reiscommissie in samenwerking met het bestuur en de begeleiders) doen
we er alles aan om de reis veilig te doen verlopen. Dat betekent dat we de geldende regels om de
verspreiding van het virus tegen te gaan strikt zullen volgen en bewaken. Dat geldt tijdens het reizen, het
verblijf in het hotel en de concerten. De afgelopen maanden hebben laten zien dat jullie daarin ook zelf je
verantwoordelijkheid kennen en nemen.
4. Er zijn vragen aan ons gesteld over de mogelijke extra kosten die zullen ontstaan, bijvoorbeeld als
gevolg van de quarantainemaatregelen in Malta (als die in juli nog steeds gelden), waardoor er extra
kosten voor het (verlengde) verblijf en de terugreis gemaakt moeten worden. In de meeste gevallen dekt
de individuele reisverzekering van een ieder deze kosten. Wij dringen er dan ook bij jullie op aan om na
te gaan of je een reisverzekering hebt (bijvoorbeeld omdat je een doorlopende reisverzekering hebt of
omdat je verzekerd bent via de gezinsverzekering) en de dekking daarvan goed te controleren. Heb je
die niet, sluit dan tijdig een reisverzekering af. Ga daarbij ook na of deze verzekering voorziet in
individuele annulering van de reis in relatie tot COVID-19.
5. Aanvullend op de individuele reisverzekering sluiten wij een groepsreisverzekering af. Die dekt in ieder
geval ook extra reis- en verblijfskosten als gevolg van verplichte quarantaine wegens COVID-19 tot een
maximum van € 1.000 per persoon in het geval je eigen verzekering daarin niet voorziet. Dat geldt ook
voor de begeleiding als die moet achterblijven om degene die in quarantaine moet tot steun te zijn.
We kunnen niet ver vooruit kijken, maar we weten wel dat we nu alle voorbereidingen moeten treffen en dat
we daarom moeten weten of we op voldoende deelname kunnen rekenen. Daarom, nogmaals, laat zo
spoedig mogelijk via het formulier weten wat je doet.
Link inschrijving: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eZpsQC_NBkSvVNo5wi84SIZVFxFyo5CgvI_Hla7AyBUOFBXWTJWNldMUU43V1dZUEVZWE44SFJNQi4u voor 15 februari.
Overigens zullen wij medio mei een informatieavond organiseren voor jullie en jullie ouders en de
begeleiders. Dan kunnen we ongetwijfeld ook meer zeggen over de ontwikkelingen met betrekking tot
COVID-19.
Wij zien met jullie uit naar een prachtige reis met 5 fantastische concerten op Malta.
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