Reserveren en aanmelden voor Hoge Feestdagen 5781/ 2020
Een van de meest belangrijke veiligheidsmaatregelen is onze zorg dat er geen ongewenste gasten de
zoom in kunnen. Met grotere aantallen voor de Hoge Feestdagen, en andere kehillot er bij, hebben
we uit veiligheid en beheer gekozen voor de persoonlijke links, die voordat ze een akkoord krijgen
ook gecontroleerd worden.
Dit jaar reserveert u in 2 stappen:
Voor onze leden die reeds hun ‘reservering’ aan ons hebben overgemaakt, laten we weten dat we
dat erg waarderen: u kunt doorgaan naar stap 2 en aangeven voor wie u betaald heeft. Ook kinderen
kunnen dat in de registratie aangeven en op die manier zelf registeren, zie stap 2 voor de
persoonlijke link.

Stap 1:
U betaalt voor het totaal aantal plaatsen dat u wilt bestellen.
De zoomlink voor de Hoge Feestdagen is gepersonaliseerd en kan niet met anderen/andere
huishoudens gedeeld worden. Als u voor meerdere zoom-links betaalt, wilt u dan melden bij de zomregistratie in stap 2.
De prijzen
€40
€ 20
Kosteloos
€ 65

- Lid LJG Amsterdam (boven 27 jaar)
- Lid LJG Amsterdam ( 18-27 jaar)
- Kinderen en Bar/Bat Mitswa tot18 jaar
- Introducee (geen lid van LJG)

Bent u lid bij een andere LJG? Ga dan naar stap 2:
Leden van andere Liberaal Joodse Gemeenten in Nederland betalen bij de eigen gemeente volgens
de daar geldende afspraken. Zij geven dit aan bij de registratie in zoom (zie 2)

Voor betaling met telefoon: scan de QR-code met uw telefoon-camera

Voor betaling via de computer:
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=TXeAd0sOBVQPzI96f1eq9wK
iOpJn6fSE of maakt u het geld over aan rekeningnummer NL61 INGB 0000 2840 05
Vermeld bij uw betaling LJG Amsterdam en uw naam en ‘plaatsen HF20’
Uw registratie in zoom is alleen compleet na betaling.
Stap 2:
Na de betaling aanmelding voor de diensten van de Hoge Feestdagen (Rosj Hasjana; Jom
Kippoer) doet u via deze link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0of-GgrDMrHdKk5qQqLDZkqFEIEdIS9cdN

NB.
Voor de aanmelding moet u een Zoom account (gratis) aanmaken.
Als u deze nog niet heeft kunt u die aanmaken via https://zoom.us/signup
Als u voor anderen (ander huishouden) een Zoomlink heeft betaald, dan moeten zij zelf aanmelden
met hun eigen Zoom account. Alleen dan ontvangen zij ook een eigen gepersonaliseerde link,
waarmee zij de diensten kunnen volgen.
Zonder betaling is uw zoom-registratie niet actief.

