1. Wie zijn Jan en Jo-Ann eigenlijk en waarom doen zij dit aanbod voor alleen GCCCleden?
Jan en Joann zijn in 2012 geemigreerd naar Schotland. Voorheen was Jan de
beheerder van de clubshop van Triumph Spitfire club. Binnen die club hebben ze
Hans en Emiel leren kennen en is met hun een leuke vriendscahp ontstaan.
Zoals in het magazine te lezen is hebben Hans en Emiel deze reis in 2013 ook
gemaakt met de Triumph Spitfire club. Tijdens die reis is het idee ontstaan om dit ook
aan de GCCC aan te bieden.
2. Het aanbod geldt alleen voor GCCC-leden, maar waarom is het dan toch geen clubaangelegenheid?
Er is geen bijdrage of enige organisatie door de GCCC. Net als een weekend in
Frankrijk staat zo’n evenement geheel los van de GCCC.
Toekomstige evenementen die op deze wijze georganiseerd worden, krijgen dezelfde
behandeling. De GCCC fasciliteerd maar is als club niet betrokken nog
verantwoordelijk voor de organisatie.
3. Kan ik zelf bepalen met wie ik samen in een bungalow terecht ga komen?
Na inschrijving en betaling wordt Marchel op de hoogte gesteld van de deelnemers.
Hij zal de indeling in de huisjes regelen. Verzoeken om al dan niet bij iemand
ingedeeld te worden kan je sturen naar info@gccc.nl
4. Straks worden mijn partner en ik ingedeeld bij personen met wie we het minder goed
kunnen vinden. Is dan een aanpassing mogelijk om met anderen een bungalow te
delen?
Na inschrijving en betaling wordt Marchel op de hoogte gesteld van de deelnemers.
Hij zal de indeling in de huisjes regelen. Verzoeken om al dan niet bij iemand
ingedeeld te worden kan je sturen naar info@gccc.nl
5. De maaltijden zijn niet inbegrepen. Welke kosten mag ik ongeveer verwachten voor
het ontbijt, welke voor lunch en welke voor avonddiner?
Voor het ontbijt kunnen er broodjes besteld worden bij Jan en Joan die ’s ochtends
per huisje afgehaald kunnen worden bij de receptie van het park. De broodjes
moeten minimaal 1 dag vooraf besteld worden. Beleg kan je op de eerste/tweede
dag ergens kopen en vervolgens in het huisje ontbijten. Voro de eerste dag ik het
verstandig om wat ontbijt spullen mee te nemen van huis.
Diner kan in een pub oid in de omgeving. Vanaf zo’n 10 pond kan je eten, maar
uiteraard ben je vrij om andere eet gelegenheden op te zoeken of zelf in het huisje te
koken. De faciliteiten daarvoor zijn in ieder huisje aanwezig.
6. Mogen honden (huisdieren) ook mee?
Huisdieren zijn op het park niet toegestaan. Hans en Emiel bieden de huisdieren van
de deelnemers een gratis vakantie aan in Dierenhotel de Haamklepel te Elshout.
7. Je moet van te voren aangeven met welke klassieker je komt. En als je op het laatst
besluit om met een andere auto te gaan, wat is dan mogelijk?
Het veranderen van het kenteken kan tot 2 weken voor het evenement kosteloos.
Later kan ook maar daar zijn dan € 29,- administratiekosten aan verbonden
Het wisselen van auto is vorig jaar tijdens de reis geen probleem geweest voor Hans
en Emiel, ze hebben toen ook geen administratiekosten hoeven betalen.
8. Is de rondreis alleen exclusief voor leden van de GCCC, of mag ik ook introducés
meenemen?
Introducees zijn welkom

9. Mogen leden van zusterorganisaties als GCCG, Queerlenker, Ledorga etc. ook
deelnemen?
Wat betreft het GCCC bestuur, en ook wat betreft Jan en Joann, is dit geen probleem.
Voor Queerlenken, Ledorga en GCCG openen de inschrijving pas vanaf 1 maart, zodat
de GCCC leden eerst nog het alleen recht hebben.
Aangezien de aanbieding inclusief overtocht is, is het voor GCCG leden niet
interessant. Los een gedeeld huisje boeken op het park voor deze dagen is mogelijk.
De kosten daarvan bedragen 130GBP voor 2 personen.
10. Hoe weten Jan en Jo-Ann of iemand wel of niet lid is van de GCCC?
Na inschrijving wordt Marchel op de hoogte gebracht van de inschrijving. Hij zal
beoordelen of iemand lid is en mee kan met deze reis.
11. Hoe lang en breed zijn de bedden in de bungalows?
De bedden hebben een afmeting van 80 bij 200 cm.
12. Mag er worden gerookt in de bungalows?
Nee, alle huisjes zijn rookvij.
13. Is er in het dorpje Dailly een tankstation?
Er is in Daily zelf geen tankstation.Wel is er eentje op 15minuten rijden waar ook een
grote supermarkt bij is.
14. Is er een maximum in het aantal deelnemers?
Het maximum aantal autos is 70, het maximaal aantal personen is 150. Hiermee is er
vrijwel geen maximum :)
15. Hoe houden Jan en Jo-Ann het bestuur van de GCCC / webredactie GCCC op de
hoogte van updates, aanpassingen en wijzigingen?
Na inschrijving en betaling wordt Marchel op de hoogte gesteld van de deelnemers.
Hij zal de indeling in de huisjes regelen. Verzoeken om al dan niet bij iemand
ingedeeld te worden kan je sturen naar info@gccc.nl
16. Is het mogelijk om op een latere datum terug te keren naar Nederland?
Dat is alleen mogelijk door een enkele reis te boeken voor de terugreis. Daarmee
wordt dit een erg dure optie.
17. Is het mogelijk om met meer of minder personen in 1 auto te reizen?
Dat is mogelijk, alleen zijn de prijzen nu gebaseerd op 1 auto en 1 2persoonscabine
op de boot. Hierdoor worden de prijzen voor andere deelnemers aantallen niet echt
voordelig:
1 persoon met 1 auto komt op € 410,3 personen met 1 auto komt op € 245,- pp dus € 735,- totaal
3 personen met 1 auto komt op € 215,- pp dus € 860,- totaal

