WND-conferentie 2019

Algemene conferentie-informatie
De 54e WND-conferentie vindt plaats op vrijdag 13 en zaterdag 14 december 2019 in het conferentiecentrum NH Leeuwenhorst, Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout.
Een globale routebeschrijving naar het conferentiecentrum kunt u via ‘hotel search’ vinden op de
website van NH Hotels: www.nh-hotels.com.
Programma en voorinformatie – Het conferentieprogramma en de voorinformatie over de lezingen
en de werkgroepen treft u aan op onze website: www.wndconferentie.nl > conferentie 2019 > voorinformatie lezingen en werkgroepen.
Lezing- en werkgroepkeuzes doorgeven – Uw voorkeur voor keuzelezingen en werkgroepen kunt u
– bij voorkeur voor 25 november 2019 – aan ons doorgeven via de link die vermeld wordt in de
bevestigingsmail die de deelnemers op 12 november 2019 hebben ontvangen. Eventuele wijzigingen
die u in een later stadium wilt aanbrengen, kunt u doorgeven via w.vaneijsden@uu.nl. Met ingang van
9 december worden voorkeuren voor werkgroepen niet meer verwerkt. U kunt dan tijdens de
conferentie bekijken bij welke werkgroepen nog ruimte is.
Busvervoer – Voor deelnemers die zich hebben opgegeven voor het busvervoer is het volgende van
belang: de bussen die u van NS-station Leiden Centraal naar het conferentiecentrum zullen brengen
staan op vrijdag 13 december 2019 vanaf 12.30 uur klaar aan de voorzijde van het station (bij de
Aldi). Deze bussen van touringcarbedrijf Beuk zijn te herkennen aan de aanduiding NH Leeuwenhorst
Hotel. De eerste bus vertrekt als deze vol is, maar uiterlijk om 12.45 uur. De laatste bus vertrekt om
13.10 uur.
Na afloop van de conferentie zullen er op zaterdag ook weer bussen vertrekken naar NS-station
Leiden Centraal.
Ontvangst – Bij aankomst op het conferentiecentrum meldt u zich eerst bij één van de twee balies
van de WND (A t/m K of L t/m Z) aan de South Boulevard. Daar krijgt u de informatie over de zalen
waarin de lezingen zullen plaatsvinden en de werkgroepen waarbij u bent ingedeeld (en die zalen kunt
u dan tijdens de conferentie vinden met behulp van de hieronder weergegeven plattegrond van NH
Leeuwenhorst).
Vervolgens kunt u uw kamersleutel afhalen bij de receptie van NH Leeuwenhorst. Als er bij die
receptie lange rijen staan, kunt u ervoor kiezen om uw bagage in onze speciale bagageruimte te
plaatsen en pas later op de dag uw kamersleutel af te halen.
Voor lezinghouders en werkgroepleiders is er een aparte (derde) balie.
Kamerindeling – Indien u graag met een bekende uw tweepersoonskamer wilt delen en u heeft dit
nog niet doorgegeven bij inschrijving, dan verzoeken wij u dit via w.vaneijsden@uu.nl alsnog aan ons
door te geven. Heeft u geen kamergenoot opgegeven, dan zult u met een willekeurige deelnemer op
een kamer worden ingedeeld.
Plenaire lezingen via videoverbinding – De WND-conferentie kent al enkele jaren een redelijk
lange wachtlijst. Om deze wachtlijst zoveel mogelijk weg te werken is besloten om het deelnemersaantal te verhogen. Het gevolg daarvan is dat er tijdens de plenaire lezingen op vrijdagmiddag en
zaterdagmorgen in de Rotonde te weinig zitplaatsen zijn. En staanplaatsen zijn volgens brandweervoorschrift niet toegestaan. Daarom is er een videoverbinding tussen de Rotonde en de lezingzaal
Boston 12-14. In die zaal zijn voldoende zitplaatsen voor diegenen die in de Rotonde geen zitplaats
meer kunnen vinden, of die pas na het begin van de plenaire lezing bij de Rotonde aankomen (en
daardoor dan niet meer naar binnen kunnen).

Certificaten – De certificaten van deelname worden uiterlijk in januari 2020 per e-mail verzonden
aan diegenen die daadwerkelijk aan de conferentie hebben deelgenomen.
Posterborden – Wij zullen tijdens de conferentie gelegenheid bieden om op posterborden vraag-enaanbodmededelingen te doen op het gebied van vacatures, practicummateriaal, boeken, software,
audiovisuele middelen enzovoort. U dient uiteraard zelf te zorgen voor de aankondigingen op onze
posterborden.
Afmelden – Als u zich door onvoorziene omstandigheden als deelnemer voor de conferentie moet
afmelden, kunt u het inschrijfbedrag teruggeboekt krijgen als uw afmelding uiterlijk een week voor de
conferentie via w.vaneijsden@uu.nl is doorgegeven. Bij latere afmelding is een dergelijke restitutie
helaas niet meer mogelijk, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Neem in dat geval via
Wilma van Eijsden contact op met Koos Kortland.
Mocht u zich als spreker en/of werkgroepleider door onvoorziene omstandigheden tijdens de
conferentie moeten afmelden, dan zijn wij bereikbaar via het algemene telefoonnummer van het
conferentiecentrum: 0252 378 888.
Plattegrond NH Leeuwenhorst – De hieronder weergegeven plattegrond van NH Leeuwenhorst is
tijdens de conferentie ook verkrijgbaar bij de balie van de WND.

