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Aan: de deelnemers van de KNZV inspiratiedag 

Onderwerp  : Landelijke inspiratie dag bevestigingsbrief  
Datum   : 17 januari 2023 

Beste deelnemer, 

U heeft zich opgegeven als deelnemer aan de landelijke inspiratie dag van het KNZV op 11 februari a.s. 
In deze brief ontvangt u de verdere informatie die u nodig heeft om er een leuke, informatieve en 

inspirerende dag van te maken.  

Het aantal aanmeldingen heeft onze verwachtingen overtroffen. Maar liefst 145 personen zijn er deze dag 
aanwezig waarvan er 139 gaan deelnemen aan de workshops. I.v.m. de beschikbaarheid van de ruimtes, 
zijn de workshops als volgt ingedeeld:  

Workshop : Auditorium:  46 personen 
Workshop : Tuinzaal 7:  45 personen 
Workshop : Studio 8:   24 personen 
Workshop : Studio 9:  24 personen 

U wordt ingedeeld in één van deze vier groepen, waarbij u als groep steeds dezelfde ruimte blijft 

gebruiken. De workshopsleiders gaan rouleren. Op deze wijze neemt u deel aan alle vier 
workshopactiviteiten.  

De gezamenlijke opening en afsluiting vinden plaats in het Auditorium, waar ook de informatiemarkt 
wordt opgesteld.  

De lunch wordt geserveerd in “De Straat” bij het restaurant en de afsluitende borrel vindt plaats in/bij het 
café. U kunt de hele dag gebruik maken van de koffie/thee voorziening (koffiecorner). De lunch is 
gedeeltelijk vegetarisch en u kunt tijdens de lunch zuivel en sappen nuttigen.  

Eventuele voedselallergieën kunt u t/m 26 januari doorgeven aan: Will Selen, email 
will.selen@home.nl , telefoon 06 5245 6910. 
 
Bereikbaarheid: Het Akoesticum in Ede is goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer. LET OP!: 
Gebruik Akoesticum voor uw navigatie, niet het adres. Lees goed de routebeschrijving (bijlage). 
 

In één van de bijlages bij deze brief vindt u het uitgewerkte programma van de dag (bekend). Wij 
verwachten dat we u voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan 

kunt u zich wenden tot Will Selen.  
 
We gaan er een mooie en inspirerende dag van maken!!!  

Met vriendelijke groet, 
 
namens het bestuur van het KNZV,  
de werkgroep KNZV Inspiratiedag 2023, 
 
Harry van der Mark (AB KNZV) 

Bijlagen:  

1. Programma inspiratie dag 

2. Plattegrond zalen  

3. Plattegrond Route Kazerneterrein Akoesticum 

4. Routebeschrijving naar Akoesticum 
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