
 Добро дошли у Србију! Welkom in Servië! 

 

Bestemming: Niš, Servië 
Wanneer? Zondag 29 maart tot en met zaterdag 4 april 2015 
Hoe? Met het vliegtuig via Belgrado en Sofia  
Prijs? 300 euro (excl. reiskosten trein/bus naar Eindhoven Airport). 

 

Als men het over Servië heeft, dan komen er bij de veel mensen geen vakantiebeelden naar 

boven. Daar zijn de beelden van de burgeroorlog voor veel mensen 

nog te vers voor. Inmiddels heeft een nieuwe regering 

plaatsgemaakt voor de toenmalige leiding en is er veel veranderd in 

het mooie en gastvrije land. De ontwikkelingen in het land zijn zo 

snel gegaan, dat Servië één van de belangrijkste en 

interessantste onbekende bestemmingen van Europa is.  

Servië grenst aan zeven landen te weten Montenegro, 

Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Hongarije, Roemenië, 

Bulgarije en sinds kort Kosovo. Het land is in oppervlakte een kleine twee keer groter dan 

Nederland en er wonen slechts 7,4 miljoen inwoners. De hoofdstad is de bruisende 

metropool Belgrado waar zo'n 1.7 miljoen inwoners wonen. 

Deze schoolreis zal geheel in het teken staan van debating, dans of exacte wetenschap 

(Natuur en Techniek). Elke groep krijgt een eigen programma aangeboden. Sinds vijf jaar 

heeft onze school intensief contact met de Servische middelbare school Svetozar Marković 

in de Zuid-Servische stad Niš. Om het jaar bezoeken de Servische leerlingen onze school en 

onze leerlingen bezoeken de Servische school. De afgelopen jaren is gebleken dat onze 

leerlingen de reis naar Servië als onvergetelijk, leerzaam en bovenal als fantastisch hebben 

ervaren.  

Servië is een veilig land waarvoor het ministerie van Buitenlandse Zaken een positief 

reisadvies afgeeft. U hoeft geen angst te hebben over de huidige politieke situatie in Servië. 

Wij wisselen reeds enkele jaren leerlingen uit met onze Servische partnerschool en wij 

hebben zeer prettige ervaringen opgedaan. Het niveau van veiligheid is vergelijkbaar met dat 

van Nederland.  

Deze reis wordt aangeboden voor drie categorieën leerlingen: 

 Leerlingen met een NT-profiel uit leerjaar 4 die deel willen nemen aan de Science 

Fair in Niš (maximaal 10 leerlingen); 

 Leerlingen die deel uitmaken van de debatgroep (4 t/m 5 Havo en 4 t/m 6 Vwo); 

 Leerlingen van de vooropleiding Dans (aanmelden niet meer mogelijk).  

Tot het programma behoort onder meer: een bezoek aan Belgrado, een verblijf van vijf 

dagen in Niš (de derde stad van Servië), een bezoek aan de wetenschapsbeurs (NT -

leerlingen), een bezoek aan het debatevenement MySpeech (debatgroep), en het 

bezoeken van diverse bezienswaardigheden. Uiteraard beschikken leerlingen ook over 



voldoende vrije tijd. Leerlingen verblijven in een gastgezin bij een leerlingen van onze 

partnerschool.  

 

 

Onderwerp: reis naar Niš (Servië) 

 

Geachte heer / mevrouw, 

Uw zoon of dochter neemt dit jaar deel aan de reis die het Valuascollege organiseert naar het 

Servische Niš  (zondag 29 maart t/m zaterdag 4 april). Deze reis zal geheel in het teken staan van 

debating, dans en science.  

Wij vragen uw aandacht voor de navolgende zaken: 

 Servië is een veilig land waarvoor het ministerie van Buitenlandse zaken een positief 

reisadvies afgeeft. U hoeft geen angst te hebben over de huidige politieke situatie in 

Servië. Wij wisselen reeds enkele jaren leerlingen uit met onze Servische partnerschool 

en wij hebben hier zeer prettige ervaringen mee opgedaan. Het niveau van veiligheid is 

vergelijkbaar met dat van Nederland. 

 Per leerling is er naast kleine handbagage één koffer voor bagage beschikbaar.  

 De school heeft een standaard reisverzekering. Indien u zich aanvullend wenst te 

verzekeren dan bestaat die mogelijkheid bij de meeste verzekeraars. Wij raden dit aan. 

 De  kosten voor de treinreis van station Venlo naar station Eindhoven zijn niet 

inbegrepen. De kosten hiervoor bedragen EUR 18,60 (2 x enkele reis van EUR 9,30). De 

kosten van de busreis van station Eindhoven naar Eindhoven Airport zijn wel inbegrepen. 

 U kunt de vliegreis van uw zoon of dochter volgen via de volgende vluchtnummers: W6 

4326 (heenreis: Eindhoven – Sofia, Bulgarije) / W6 4071  (terugreis: Belgrado, Servië – 

Eindhoven); 

 U zoon of dochter verblijft bij een Servische leerling en zijn/haar familie. Zodra wij van 

onze partnerschool een definitieve gezinstoewijzing hebben ontvangen, zullen wij aan 

uw zoon of dochter de contactgegevens van het gezin verstrekken. 

 Buiten de genoemde reiskosten zijn er geen verdere kosten aan deze reis verbonden. Het 

is echter wel aan te raden uw zoon/dochter te voorzien van een kleine hoeveelheid 

zakgeld. Het prijsniveau in Servië ligt vrij laag vergeleken met Nederland.  

 Servië gebruikt de Dinar als betaalmiddel. Het is niet aan te raden van tevoren geld te 

wisselen! Het is mogelijk overal in Servië te pinnen.  

 Let op de geldigheid van het reisdocument! Een verlopen reisdocument verschaft geen 

toegang tot het vliegtuig. Servië is overigens gewoon te bereiken met een ID- kaart (of 

natuurlijk een paspoort). 



 Er vindt, na opgave van deelname, een ouderavond over deze reis plaats op maandag 15 

december om 19:00 uur. Via uw zoon/dochter krijgt nog te horen in welk lokaal deze 

avond plaatsvindt. 

 Onlangs is de Nederlandse wet rondom de aanschaf van alcohol veranderd. Het 

Valuascollege conformeert zich aan deze wetswijziging. Dit houdt in dat het gebruik van 

alcohol (en/of drugs) tijdens deze reis strikt verboden is. Wij zullen uw zoon/dacht hierop 

wijzen. Wij verwachten dat u -als ouder- dit ook doet.  

 De totale kosten bedragen voor deze reis bedragen € 300,-.  

 De school sluit omwille van de kosten geen annuleringsverzekering af. Een aanmelding  

voor de reis brengt een betalingsverplichting met zich mee (ook bij afmelding wegens 

bijv. ziekte). 

 Leerlingen die zich tijdens de reis ernstig misdragen zullen op kosten van henzelf of hun 

ouders terug op het vliegtuig naar Nederland gezet worden. 

 

Bijgaand treft u een éénmalige machtiging aan, welke wij u verzoeken uiterlijk 8 december in te 

leveren bij dhr. van Ballegooij (debat- en science-leerlingen) en Mw. Wiertz (dansleerlingen). De 

eerste incasso van 150 euro vindt eind januari plaats. De tweede incasso vindt eind februari plaats. 

Door inlevering van de incasso gaat u akkoord met de hierboven beschreven aandachtspunten. 

Wij gaan er van uit dat het ook dit jaar weer een erg leuke en leerzame reis zal worden! 

Met vriendelijke groeten, 

 

Felix van Ballegooij  

fvballegooij@valuascollege.nl / 06-14444711  

 

  

mailto:fvballegooij@valuascollege.nl


Eenmalige SEPA machtiging en inschrijving Serviëreis april 2015 

Valuascollege    Incassant id: NL78ZZZ410646440000 

Hogeweg 24    Kenmerk machtiging: leerlingnummer +Serviereis

  

5911 EBVenlo 

Nederland 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het Valuascollege en aan uw 

bank om onderstaand bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met 

deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Een dergelijk verzoek moet binnen acht 

weken na de datum van afschrijving worden ingediend. Vraag uw bank naar de 

voorwaarden. 

 

Naam leerling: _________________________________________________ 

 

Leerlingnummer: ________________   Klas: ___________ tekent in voor de reis naar 

Servië. 

(In te vullen door de rekeninghouder) 

Naam rekeninghouder:      ______________________________________________ 

Adres:    ____________________________________________________________ 

Postcode:    ____________________  

Woonplaats: __________________________________ 

Rekeningnummer (IBAN): _________________________________________ 

(18 posities) 

(U kunt uw IBAN rekeningnummer op uw rekeningafschrift vinden) 

 

 

Handtekening:  _______________________________ Datum: _________ 

(rekeninghouder) 

Het bedrag van inschrijving (€300,-) wordt in twee termijnen geïnd. Op 30 januari 2015 wordt 150 euro geïnd. Het 

restbedrag van 150 euro wordt op 30 februari 2015 van uw rekening afgeschreven. U ontvangt hiervoor geen 

nieuwe machtiging. 

S.V.P. achterkant ook invullen! 



 

 

 

Aanmeldformulier Serviëreis 2014 

 

 

Naam:    ______________________________________________ 

 

Straat:    ______________________________________________ 

 

Postcode + Plaats:  ______________________________________________ 

 

Telefoonnummer:   ______________________________________________ 

 

Geboortedatum:  ______________________________________________ 

 

Klas:    ______________________________________________ 

 

Vegetariër:   Ja / Nee 

 

Ander dieet:   ______________________________________________ 

 

Medicijnen / bijzonderheden: _______________________________________ 

 

 

 


