Informatie
concertreis Malta
Beste orkestleden en ouders/verzorgers,
Het bestuur van stichting AJSO heeft besloten om verder te werken aan de organisatie van de concertreis naar
Malta. De reis vindt plaats van dinsdag 19 juli tot en met dinsdag 26 juli 2022.
Vanzelfsprekend moeten daarbij grote voorbehouden worden gemaakt omdat het coronavirus misschien weer
spelbreker kan zijn. We blijven echter optimistisch en we hebben de reiscommissie gevraagd om het plan uit 2020
af te stoffen en aan te scherpen.
Deze eerste brief sturen we nu al omdat we graag snel willen weten of je meegaat. Ook als je weet dat je niet mee
kan/wil gaan horen wij dat graag nu al.
Wat weten we nu al
Op dinsdag 19 juli 2022 vertrekken we vanaf Schiphol. Je moet zelf het vervoer naar Schiphol regelen. We vliegen
met Air Malta om 11.50 uur (KM 395) en komen aan om 14.50 uur.
In totaal geven we 4 of 5 concerten. Samen met Eric de Haan (honorair consul Malta) werken we dit verder uit.
Meer informatie hierover volgt later.
We overnachten de hele week in het 5* Grand Hotel Excelsior, Great Siege Road, Floriana. Door de korting die Eric
de Haan bij dit specifieke hotel kon regelen, is de prijs niet hoger dan normaal.
Op dinsdag 26 juli 2022 vertrekken we al om 07.40 uur uit Malta (KM 394). We landen om 10.50 uur op Schiphol
in Amsterdam. Je moet zelf weer voor vervoer naar huis zorgen.
Alle instrumenten worden vervoerd met een vrachtwagen, gereden door Banis Verhuizingen. Zij vertrekken al
eerder vanuit Nederland. Wanneer je je instrument kunt inleveren wordt later duidelijk.
Wat we natuurlijk ook zeker weten, is dat het maken van een concertreis heel leuk is. Naast de concerten die we
geven op gave plekken, is er ook tijd voor gezellige activiteiten en relaxen aan het zwembad. Samen met je
orkestmaatjes kun je er zelf een mooie week van maken.
Coronarichtlijnen op Malta
Momenteel zijn de coronarichtlijnen op Malta streng. Inreizen kan alleen als je 14 dagen of langer geleden volledig
bent gevaccineerd, of als je hersteld bent van Covid-19 en je 1 vaccinatie hebt gehad. Testen voor toegang is niet
mogelijk.
Om Malta binnen te komen heb je op dit moment dus een geldige QR-code nodig. We gaan ervanuit dat die code
in juli ook noodzakelijk is. Het is nog niet te zeggen of de code die nu geldig is, in juli ook nog geldig is. Als er een
termijn van 180 dagen gaat gelden, heb je wellicht (nog) een boosterprik nodig.
Of je je laat vaccineren is uiteraard je eigen keuze, maar om mee te gaan moet je een geldige internationale QRcode kunnen laten zien. De meest actuele informatie lees je op de website Nederland wereldwijd.
De reiscommissie bekijkt de situatie per maand en brengt advies uit aan het bestuur. De commissie wil dus nu al
graag weten of ze, bij gelijkblijvende omstandigheden, op je kunnen rekenen.

Reiskosten
Een reis naar Malta is kostbaar. We logeren in een mooi hotel met zwembaden, de meeste maaltijden worden
geregeld en er worden concerten en excursies georganiseerd. We vragen een bijdrage voor de reis van €400,-. Dit

is niet kostendekkend als je weet dat de vlucht al meer dan €275,- kost. Het is noodzakelijk om zelf ook geld mee
te nemen. Een advies hoeveel dit zou moeten zijn, wordt op de informatieavond gegeven.
Dit bedrag kun je in twee termijnen betalen, maar daarover later meer. De aanbetaling bij inschrijving bedraagt
voor iedereen €100,-. Daarmee geef je aan dat je meegaat. Wij moeten namelijk een voorschot betalen voor de
vlucht en het hotel. Door jouw inschrijving en aanbetaling weten we ook dat we geen vervanging hoeven te
regelen en dat je echt meegaat, behalve als er sprake is van overmacht. Wanneer de resterende bedragen betaald
moeten zijn, wordt in de nieuwsbrief vermeld.
Benodigde papieren
Om naar Malta te kunnen reizen is een geldig Europese Identiteitskaart of paspoort noodzakelijk. Zorg dus dat je
een geldig reisbewijs hebt. Meer informatie over de benodigde verzekeringen volgt.
Publiek
Natuurlijk is het leuk als er publiek uit Nederland op het eiland Malta aanwezig is. Dus willen je partner, ouders of
andere geïnteresseerden komen luisteren? Leuk, nodig ze uit! Alleen vragen we of deze mensen niet in hetzelfde
hotel willen verblijven. Het maken van een uitstapje met hen is niet mogelijk met het oog op de planning en
omdat we iedereen graag bij elkaar houden. Dezelfde vlucht is geen probleem.
Organisatie
De organisatie is in handen van de reiscommissie (Gerard Jansen, Brigit Ruiter, Hitske Aspers en Eric de Haan) in
samenwerking met de dirigenten en de orkestouders. Er gaan extra begeleiders mee.
Alle andere zaken rondom de reis zullen steeds duidelijker worden. Ook wordt een informatieavond gehouden. Dan
kunnen ook vragen gesteld worden en kan kennis gemaakt worden met de begeleiders.
Tot slot
Omdat bovenstaande informatie wellicht consequenties heeft voor jouw deelname aan de reis willen we nu graag
weten of je meegaat, met inachtneming van de huidige coronarichtlijnen op Malta. Denk daar goed over na en laat
zo snel mogelijk weten wat je doet. We moeten namelijk op zeer korte termijn aantallen doorgeven en eventuele
invallers regelen.
Wij vragen iedereen om uiterlijk 15 februari op dit formulier in te vullen of je wel/niet meegaat.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eZpsQC_NBkSvVNo5wi84SIZVFxFyo5CgvI_Hla7AyBUOFBXWTJWNldMUU43V1dZUEVZWE44SFJNQi4u
Met vriendelijke groet,
Bestuur stichting AJSO

Januari 2022

