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PCH Nieuwjaarsreceptie & High Tea  
Zondag 16 januari 2011 

 
 

Uithoorn, 29 december 2010 

 

Beste Porsche vrienden en vriendinnen, 

 

  

 
Graag begroeten wij u daar om 1400 uur, in het Koetshuis van Kasteel Staverden. 

 

Programma:        

• 1400 uur Champagne ontvangst 

• 1415 uur terugblik op 2010 

• 1430 uur Prijsuitreiking winnaars 2010  

• 1445 uur High Tea en presentatie programma 2011 

• 1700 uur Einde evenement  

 

In verband met de catering, horen wij graag per omgaande van u terug of u aanwezig 

bent. Dit kan (bij voorkeur) via email, met een bericht aan het Secretariaat:  

pch-secretariaat@porsche-club-holland.nl, of door onderstaand formulier ingevuld te 

faxen naar nummer: 0297 – 524664.  

 

De kosten voor deelname zijn €10,-- per persoon en kinderen tot 12 jaar kunnen 

kosteloos deelnemen.  

 

 

 
 

Met plezier kijken wij terug op een succesvol PCH jaar. 

 

Ook in het nieuwe jaar willen wij proberen om er wederom 

een mooi Porsche jaar van te maken. En graag willen wij 

onze nieuwe agenda aan u presenteren en met u toosten op 

het nieuwe jaar. Traditioneel doen wij dit op de 

Nieuwjaarsreceptie, gepland op zondag 16 januari 2011. 

 

Het adres van Kasteel Staverden is: 

Staverdenseweg 283 

3852 NV Staverden (Gelderland) 

Telefoonnummer: 0577-407543 

 

 

Wij wensen u een goede jaarwisseling! 

 

Bestuur en organisatoren, 

 

Henry de Vaal, 

Porsche Club Holland  
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Aanmeldingsformulier 
 
 
Ja, wij komen naar de PCH Nieuwjaarsreceptie op 16 januari 2011 

 
 
Naam PCH Lid _____________________________________________ 

 
 

Naam Partner ______________________________________________ 
 

 
Handtekening ______________________________________________ 
 

 
Wij maken 10,-- euro per persoon over naar rekeningnummer: 55.59.46.886 

t.n.v. Porsche Club Holland te Swifterbant. 
 
Gelieve dit formulier te faxen naar het secretariaat van de PCH, faxnummer 

0297-524664.  
 

Inschrijven per e-mail kan ook, gelieve dan de gegevens van het formulier over 
te nemen en te zenden aan: secretariaat@porsche-club-holland.nl 
 

Zie ook voor informatie: www.porsche-club-holland.nl 
 

Na aanmelding en betaling op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de Porsche Club 
Holland ontvangt u in de week voorafgaande aan het evenement een 
bevestiging.  

 
 

Zie ook voor informatie: www.porsche-club-holland.nl 
E-mailadres secretariaat: secretariaat@porsche-club-holland.nl  


