PRAKTISCHE INFORMATIE – Najaarscongres 2022
Zaterdag 19 november, 09.00-19.00 uur
Locatie
Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam
Bereikbaarheid
Openbaar vervoer
Elke 10 minuten vertrekken vanaf stations Rotterdam Centraal én Schiedam Centrum bussen naar de
locatie: halte Beukelsbrug / Van Nelle Fabriek, 8 minuten reistijd. Vanaf de halte is het 2 minuten
lopen naar de Van Nelle Fabriek.
Auto
De Van Nelle Fabriek ligt aan de rand van het Rotterdamse stadscentrum, direct aan de A20, afslag
Spaanse Polder. Vanaf de snelweg wordt de locatie met ANWB-borden aangeduid. Parkeerkaarten
kun je vooraf kopen of op de dag zelf op de locatie aanschaffen. Je ontvangt de parkeerkaart bij
vertrek.
Aanmelden en toegang
Leden kunnen zich vanaf 30 september aanmelden via de link die in de ontvangen uitnodigingsmail
vermeld staat.
Vergeten aan te melden maar wil je toch komen? Dat kan! Houd wel rekening met een mogelijke
wachttijd bij de aanmeldbalie.
Aanmelden voor bezoekers
Ben jij geen lid van de VVD, maar wil je toch graag het najaarscongres bijwonen? Dat vinden wij
alleen maar leuk! Je bent van harte welkom in Rotterdam. Je kan je vooraf aanmelden via
https://www.vvd.nl/nieuws/vannelle/ We ontvangen je graag bij de ontvangstbalies. Houd er
rekening mee dat je om legitimatie gevraagd kan worden.
Introducé
Ben jij lid van de VVD en wil je iemand graag kennis laten maken met de VVD? Neem hem of haar
dan mee naar het VVD-festival! Je introducé kan zich vooraf aanmelden via
https://www.vvd.nl/nieuws/vannelle/.
Toegangsbewijs
Alle bezoekers van het najaarscongres krijgen na aanmelden een mail met het toegangsbewijs. Dit
toegangsbewijs wordt op locatie gescand en dan krijg je een polsbandje als toegangsbewijs. Vanwege
de veiligheid ben je verplicht dit polsbandje gedurende het hele najaarscongres te dragen.
Catering
Voor dit evenement werken wij met arrangementen. Je kan de arrangementen vooraf kopen als je je
aanmeld voor het najaarscongres. Houd er rekening mee dat er geen dranken en etenswaren
verkocht worden op locatie!
1 – Ik wil toegang MET eten, drinken & bitterballen! (€24,95)
- De gehele dag koffie, thee, smaakwaters, vruchtensappen en frisdranken.
- Zoete lekkernijen, handfruit en een heerlijke lunch.

-

Compleet verzorgde borrel met diverse drankjes (zoals bier, wijn en frisdranken) en
bitterballen natuurlijk!
Garderobe

2 – Ik wil toegang MET drinken (€19,95)
- De gehele dag koffie, thee, smaakwaters, vruchtensappen en frisdranken.
- Garderobe
! Voor dit evenement is het niet mogelijk om eten of drinken voor de borrel op locatie te kopen !
Algemene Vergadering
Agenda en voorstellen
De agenda en voorstellen voor de Algemene Vergadering worden op vrijdag 7 oktober gepubliceerd.
Leeswijzer
De leeswijzer voor de Algemene Vergadering wordt uiterlijk op zaterdag 12 november gepubliceerd
en is te vinden op MIjnVVD → documenten.
Stemmen
Leden van de VVD die langer dan zes maanden lid zijn en 18 jaar of ouder zijn, hebben stemrecht. Je
stemlink ontvang je via de mail uiterlijk 2 dagen voor het congres.
Zorg ervoor dat je deze mail goed bewaard omdat je één unieke stemlink zult ontvangen. Na
binnenkomst moet de stemlink geactiveerd worden bij de stembalie op locatie. Na activatie van de
stemlink kom je direct in de digitale stemomgeving.
Volmachten
Kan je zelf niet op het najaarscongres aanwezig zijn, maar wil je wel je stem uitbrengen? Het is mogelijk
om een ander stemgerechtigd lid te machtigen. Je kan de machtigingskaart vinden op MijnVVD →
documenten.
Geef deze origineel ingevulde en ondertekende machtingskaart mee aan het andere lid en hij/zij
ontvangt jouw stempas bij de balie op vertoon van de machtigingskaart. Je kan slechts één
machtigingen geven.

