PCH Eindejaarsgala
22-23 november 2008

Uithoorn, 19 oktober 2008
Beste Porsche vrienden en vriendinnen,
Het bestuur van de Porsche Club Holland nodigt u uit voor het traditionele eindejaarsgala, dit jaar
gepland in het prachtige Limburgse land. We hebben Landgoed Chateau de Raay in Baarlo als locatie
uitgekozen voor de festiviteiten.

Chauteau de Raay is een uniek kasteelhotel waarin luxe, ambiance en
kunst centraal staan. Het kasteel staat op een 13 hectare groot
landgoed, waarop u heerlijk kunt wandelen. We hebben prachtige
kamers voor u gereserveerd, waarin het u aan niets zal ontbreken.

De Comfort hotelkamers zijn zeer luxe
en van alle gemakken voorzien: een
luxe zitje, bad en/of douche, een
minibar, Egyptisch bedlinnen en
sfeerverlichting. Naast de Comfort
kamers, die prachtig zijn, beschikt het
hotel over enkele DeLuxe kamers.
Deze zijn ruimer van opzet, beschikken
over een bad, hebben grotere bedden
en een kunstzinnig thema. Tegen een
meerprijs van 25 euro per persoon kunt
u overnachten in één van deze
bijzondere kamers. Uiteraard geldt
daarbij dat deze kamers op basis van
beschikbaarheid en volgorde van
inschrijving zullen worden ingedeeld.
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Ons gala zal dit jaar in het teken staan van de actie ‘Cayman for Kids’, opgezet door Pon Porsche
Import ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Porsche. Deze actie komt geheel ten goede aan
de ‘Doe een Wens’ Stichting. Doe Een Wens vervult de liefste wens van kinderen tussen drie en
achttien jaar met een levensbedreigende ziekte. Meer informatie over de Doe Een Wens Stichting is
terug te vinden op www.doeeenwens.nl.
Tijdens het gala organiseren wij een loterij voor dit goede doel. De
winnaar van de hoofdprijs krijgt een hele dag de beschikking over de
design-Cayman (500 km vrij rijden). Die dag mag u de auto zelf
gebruiken of deze als cadeau ter beschikking stellen aan een vriend
of familielid dat er al zo lang van droomt om zelfs eens in een
Porsche te rijden. Of misschien wilt u eens een personeelslid in
het zonnetje zetten? Mogelijkheden genoeg. Loten zijn te koop
tijdens ons gala en kosten 10,-- euro per stuk. U kunt zoveel
loten kopen als u wilt.
Bent u verhinderd voor het gala maar wilt u toch deze actie ondersteunen? Dat kan natuurlijk! Maak dan uw bijdrage van minimaal € 50,over op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de Porsche Club Holland, onder vermelding van Cayman for
Kids en uw naam. In dat geval maakt u kans op een VIP uitnodiging voor 2 personen tijdens het
slotevenement van de Cayman for Kids actie tijdens de AutoRAI 2009.

Programma Gala
Op zaterdag 22 november kunt u vanaf 1500 uur inchecken in het hotel.
•
•
•
•
•

15.00 - 16.00 uur aankomst, koffie/thee met een zoete lekkernij
16.00 - 17.00 uur champage ontvangst
17.00 - 18.00 uur opening, maken van de traditionele groepsfoto
18.00 - 20.30 uur diner met een optreden van Paratata (zie foto)
20.30 - 24.00 uur feestavond met de swingende band ‘Let’s go
bananas’
Zondag 23 november
•

•

09.30 - 12.00 Ontbijt en afscheid
10.30 - 12.00 Uitchecken
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Inschrijving
Uw inschrijving zien wij graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 november a.s. tegemoet, in
verband met de hotelreserveringen. Mocht u zich reeds hebben opgegeven tijdens de Isle of Man tour,
dan volstaat een kort bericht of telefoontje aan het secretariaat ter bevestiging.
Dresscode
Smoking voor de heren en de dames in cocktail- of galakleding.
Deelnameprijs
De deelnameprijs bedraagt € 175,-- euro per persoon, inclusief overnachting en ontbijt op basis van
een tweepersoonskamer. Indien u in een DeLuxe kamer wilt overnachten, kunt u dat aangeven op het
inschrijfformulier. De meerprijs hiervoor is 25,-- euro per persoon.
Wij hopen op een grote opkomst tijdens ons gala en een enthousiaste deelname aan deze actie voor
Doe een Wens. Een bijzonder goed doel, dat wij van harte ondersteunen.
Tot ziens op het eindejaarsgala!
Namens het bestuur,

Henry de Vaal,
Voorzitter
Bijlage: inschrijfformulier
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Inschrijfformulier
Ja, wij komen naar het PCH eindejaarsgala 2008!

Naam PCH lid

____________________________________________________

Naam partner

____________________________________________________

Eventuele bijzondere wensen t.a.v. diner en/of overnachting (hier ook aangeven of u in een DeLuxe
kamer wilt slapen):

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ik heb het volgende bedrag totaalbedrag overgemaakt
op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de Porsche Club Holland

Handtekening

€ _____________

_______________________________________________

Gelieve dit formulier te faxen naar het secretariaat van de PCH
faxnummer 0297-524664. Inschrijven per e-mail kan ook, gelieve dan alle gegevens van het formulier
over te nemen en te mailen aan: secretariaat@porsche-club-holland.nl

Na aanmelding en betaling op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de Porsche Club Holland
te Groot-Ammers ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.
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