UITNODIGING HARINGPARTY SOEST-BAARN 2012

Beste leden en genodigden van de Soester Zakenkring,
Hollandse haring!
Haring is en blijft een van de producten waarbij je een trots Nederlands gevoel krijgt. Dat trotse
gevoel kunt u ervaren bij de Haringparty Soest-Baarn 2012 op woensdag 6 juni a.s.
Let op, want dit jaar voor het eerst niet op een dinsdag, maar op een woensdag i.v.m. het
vrijgeven van de Hollandse Nieuwe!
Uiteraard wordt ook dit jaar een Amerikaanse veiling gehouden waarvan de opbrengst ten goede komt
aan diverse maatschappelijke organisaties in Soest en Baarn; dit jaar o.a.: Moedige Moeders, Hospice
De Luwte, Kinderboerderij Veenweide, Paltz- en Eemgeuzen, Kermis Sherpa, Project 'Je hoort erbij',
Thomashuis Baarn, Zorgcentrum Groot Engendaal, Habitat Soest Bouwteam, Sportgala Soest,
Sinterklaasintochten Soest, Soesterberg en Baarn.
Zoals gebruikelijk, zal het tonnetje Hollandse Nieuwe in bezit komen van die bieder die het bod
uitbrengt dat het vooraf bepaalde eindbedrag bereikt. Er zullen tussendoor prachtige prijzen aan de
bieders worden overhandigd. Wilt u ook prijzen ter beschikking stellen? Laat dat dan weten aan Paul
Martens.
Haringveilingmeester is Yvonne Kemmerling, wethouder van de gemeente Soest die o.m. naast
financiën ook economische zaken in haar portefeuille heeft. Yvonne zal u bij deze gelegenheid
oproepen om veelvuldig en zoveel mogelijk te bieden, uiteraard ten behoeve van de goede doelen.
De op naam gestelde biedingbordjes worden u bij de entree overhandigd. Per uitgebracht bod wordt
€ 50,- achteraf gefactureerd.
Omdat er in het verleden bedrijven wel naar de haringparty kwamen maar geen bieding uitbrachten,
hebben wij afgesproken dat, als een bedrijf zich aanmeldt automatisch een factuur ontvangt van
€ 50,-. Zie dit als startbedrag van de veiling c.q. inschrijfgeld voor de Haringparty. Hierdoor gaat de
veiling sneller en heeft u meer tijd om na afloop van de veiling te genieten van het door Hilton Royal
Parc aangeboden ongetwijfeld smakelijke buffet én om te netwerken.
Aanmelden: klik op ‘Ik ben erbij’ aan de rechterzijde van de website.
Graag tot ziens op woensdag 6 juni a.s.
Met vriendelijke groet,
Vincent van der Wardt,voorzitter Koninklijke Horeca Nederland Afd. Baarn-Soest
Armand Trippaers, voorzitter Soester Zakenkring
Jan Nijhof, voorzitter Contactgroep Baarnse Bedrijven
Frederieke Boomsma, General manager Hilton Royal Parc Soestduinen
Graag uw visitekaartje meenemen.

RELEVANTE GEGEVENS
Datum

Woensdag 6 juni 2012

Locatie

Hilton Royal Parc Soestduinen,
Van Weerden Poelmanweg 4-6, Soestduinen

Programma 17.30-18.30 uur: Ontvangst en aangeklede borrel
18.30-18.35 uur: Welkom door Armand Trippaers, voorzitter Soester Zakenkring
18.35-19.30 uur: Veiling door Yvonne Kemmerling
Tot circa 21.00 uur : Afsluitend buffet
Tijden onder voorbehoud.

De Haringparty Soest-Baarn 2012 wordt mede mogelijk gemaakt door:

