Neerlandistische ontmoetingen – Trefpunt Boedapest
Doctorandi- en habilitandicolloquium
Derde mededeling

Beste deelnemers,
Hartelijk dank voor uw samenvattingen. We zijn zeer blij dat we in mei ruim 40 doctorandi en habilitandi mogen
ontvangen. Hier volgt praktische informatie in verband met de verdere gang van zaken.
Over de bijdragen:
We verzoeken alle deelnemers om hun uitgeschreven bijdrage (max. 25.000 karakters) voor 1 maart 2014 naar
ons congresadres – boedoha@gmail.com – te versturen. Uw lezing mag 20 minuten duren, niet alles kan dus in
het kader van de lezing verteld worden. Voor de beoordelaars is het echter van wezenlijk belang dat ze een
genuanceerd beeld krijgen van uw onderzoek. Na de lezingen komt telkens 10 minuten discussie.
Over logies
We streven ernaar iedereen in hetzelfde hotel onder te brengen. Er zijn nog onderhandelingen hieromtrent. Ook
proberen we uw wensen wat betreft kamergenoten voor tweepersoonskamers tegemoet te komen. Zodra we
met een hotel (of hotels) een overeenkomst hebben, brengen we u in een volgende mededeling daarvan op de
hoogte.
Over de reiskostenvergoeding
De reiskosten worden contant in euro betaald tegen inlevering van een factuur. Leden die niet van de Comeniusregio (Centraal Europa) komen of geen lid van Comenius zijn, betalen hun onkosten zelf.
Wat we dus voorlopig van u verwachten, is uw bijdrage zoals boven omschreven. Mocht u nog vragen hebben,
stelt u die gerust, eveneens op het congresadres (zie boven).
Binnenkort volgt het voorlopige programma. Voor alle verdere informatie kunt u terecht op onze website:
http://cns.elte.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=297&Itemid=110&lang=nl.
Rest ons verder aan u allen fijne kerstdagen en een succesvol 2014 toe te wensen met daarin een inspirerend en
interessant DoHa colloquium in mei.
Namens het organiserend team met vriendelijke groet,
Judit Gera, Gert Loosen, Roland Nagy, Orsolya Réthelyi, Krisztina Törő en Orsolya Varga
Boedapest, 07 december 2013
Het DoHa Colloquium te Boedapest wordt mede mogelijk gemaakt door:

