Dag teams en regiocoördinatoren,
Naar aanleiding van een aantal vragen die binnenkwamen en een bestuursoverleg van
gisteren, hierbij nog wat aanvullende informatie over de komende periode.
- Het is toegestaan om kleine correcties aan te brengen in de ontwerpen ten behoeve van
o.a. de tentoonstelling. We ontvangen de nieuwe versie dan graag uiterlijk dinsdag 28 juli, wij
zullen ze op 1 augustus via Flipping Book op de Eo Wijers website publiceren en er via de
social media en in de nieuwsbrief aandacht aan besteden.
Verzenden kan via WeTransfer naar eowijers@eowijers.nl of
contact@jannemiekevandieren.nl
- Als je zelf al voor 1 augustus naar buiten wilt treden met je ontwerp dan mag dat.
- Jullie kunnen de 2e factuur indienen. In verband met mijn vakantie graag direct naar onze
penningmeester deze keer, Koos Seerden, via Koos.Seerden@rho.nl.
- We gaven aan dat per regio 12 personen live aanwezig kunnen zijn op de slotbijeenkomst,
we hebben dit verhoogd naar 14 personen.
- De rest van de betrokkenen per regio kunnen naar keuze individueel vanuit huis/kantoor
meekijken naar de livestream van de bijeenkomst of dat gezamenlijk vanaf een door de regio
georganiseerde locatie doen. Zuid-Limburg en Kempen Groote Heide hebben inmiddels
hiervoor een centrale locatie geregeld, van Twente en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is
(bij ons) nog niet bekend of ze dat zullen doen. Dit willen we graag uiterlijk 15 augustus
weten in verband met de technische afstemming van de livestream op 23/9.
- De uitnodiging voor de slotbijeenkomst wordt eind juli/begin augustus op naam verstuurd.
Een verzoek voor het aanleveren van deze namen + emailadressen sturen we jullie in de
week van 27/7.
- De organisatie van de regiobijeenkomsten in september zijn in handen van de regiocoördinatoren i.s.m. de betrokken bestuursleden van Eo Wijers. Philine is vanuit Eo Wijers
de coördinator. Je kunt haar bereiken via philine@dutchess-design.com / 06 41297845.
Deze informatie zetten we ook als aanvulling op de Nota van Inlichtingen op de website
onder het kopje Reglement > Nota van Inlichtingen.
We hopen dat we jullie hiermee voldoende geïnformeerd hebben.
Hartelijke groet,
Jannemieke en Philine
--J. van Dieren
communicatieregisseur Eo Wijers Prijsvraag
t. 06 41480270

