Introductiedag BNMO in Doorn
Voor wie
Voor (nieuwe) leden en hun partners, die nog niet eerder in Doorn zijn geweest.
Een ontspannen dag met (nieuwe) leden en hun partners die allemaal voor het eerst in Doorn zijn. Tijd voor
nadere kennismaking met elkaar, de programma’s, de sfeervolle ruimtes van het NLVi en de mooie omgeving
van Doorn.

Plezier en ontspanning voeren de boventoon!
Wat ga je doen
➢ Je krijgt informatie over de BNMO en over de verschillende begeleidingsprogramma’s die in de
Activiteitengids worden aangeboden.
➢ Je krijgt een rondleiding door het gebouw.
➢ Tijdens de programma's worden verschillende sportieve en creatieve activiteiten aangeboden, zoals
bijvoorbeeld fitness, mountainbiken, geocaching, fotografie, schilderen, power drummen, dansexpressie,
yoga en houtbewerken. Op deze introductiedag kunt u "proeven" van een aantal van deze activiteiten.
➢ Je kunt kiezen of je wilt deelnemen aan activiteiten, niets moet op deze dag.
➢ Je leert elkaar kennen in een positieve en veilige sfeer.
Wat levert het op
➢
➢
➢
➢
➢

Je hebt een goed beeld gekregen van de BNMO en de verschillende begeleidingsprogramma’s.
Je hebt het gebouw en verschillende trainers/medewerkers van het NLVi leren kennen.
Je hebt andere BNMO-leden ontmoet.
Je hebt ontspanning, gezelligheid en plezier ervaren tijdens diverse activiteiten.
Na afloop krijg je een informatietasje mee van de BNMO.

Waar

De introductiedag vindt plaats bij het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) in Doorn. Het NLVi ligt centraal
in het land, in een groene bosrijke omgeving. De dag wordt begeleid door een trainer van het NLVi. Tevens
zal een hoofdbestuurslid van de BNMO (deels) aanwezig zijn.

Wanneer

Op een zaterdag van 09.30 – 19.00 uur, inclusief lunch en diner.
▪
▪
▪

6 februari 2021
29 mei 2021
9 oktober 2021

Programma
▪ Inloop
▪ Ochtendprogramma
▪ Lunch
▪ Middagprogramma
▪ Diner

: 09.30 – 10.00 uur
: 10.00 – 13.00 uur
: 13.00 – 14.00 uur
: 14.00 – 18.00 uur (incl. pauzes)
: 18.00 – 19.00/19.30 uur

Kosten
De begeleidingsprogramma’s van de BNMO worden gesubsidieerd door het vfonds. Je betaalt zelf geen eigen
bijdrage voor deze introductiedag.
Aanvullende informatie
Mocht je ver moeten reizen, dan bestaat de mogelijkheid om te blijven slapen. Je vertrekt dan de volgende
dag na het ontbijt. Geeft dit aan bij je aanmelding.
Aanmelden
Je aanmelding wordt verwerkt door de Servicedesk van het NLVi. Je kunt je aanmelden, liefst uiterlijk acht
weken voor aanvang van het programma. Op dat moment selecteert de Servicedesk de deelnemers aan de
hand van criteria die door het bestuur van de BNMO zijn vastgesteld. Na aanmelding en plaatsing ontvang je
nadere informatie. Je kunt je aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen op de website van de
BNMO (www.bnmo.nl) of het aanmeldingsformulier aan te vragen bij de receptie van het NLVi. Tel.nr: 0343474200. Ook voor vragen kun je hier terecht.

