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           PCH GALA       24-11-2007 
 
 
 
 
 

Uithoorn, 17 september 2007 
 
Beste Porsche vrienden en vriendinnen, 
 
 
Dit jaar zal op zaterdag 24 november het PCH Gala plaatsvinden. In de prachtige Veluwse bossen 
hebben wij Landgoedhotel Vennendal als locatie uitgekozen voor de festiviteiten.  
 
Op zaterdagmiddag kunt u deelnemen aan een optioneel evenement, waarbij een puzzelrit en een 
bezoek aan Dorhout Mees op het programma staan. U kunt hier uw schietvaardigheden testen of 
demonstreren op de kleiduiven. De rit zal eindigen bij het Landgoedhotel, waar u kunt inchecken in 
uw prachtige, klassiek ingerichte kamers. De heren kunnen terecht in de bar van het hotel, terwijl 
de dames desgewenst gebruik kunnen maken van de, speciaal voor de PCH aanwezige, kapsters 
en visagisten.   
 
Voorafgaand aan het diner, zal de feestavond geopend worden in de Lentezaal met een woord 
van welkom door de voorzitter en zal de felbegeerde jaarbeker worden uitgereikt. Het diner zal 
plaatsvinden in de Wintertuin van het hotel, begeleid door live pianomuziek.  
 
Na het diner is het tijd voor een swingend vervolg in de Lentezaal, waarbij er tot in de kleine 
uurtjes gedanst kan worden.  
 
 
Programma 
 
Zaterdag 24 november 
12.00 – 16.00  Middagprogramma met lunch en kleiduiven schieten 
16.00 – 17.00  Inchecken in hotel en dames-arrangement 
17.00 – 18.00  Ontvangst, groepsfoto en opening Gala  
18.00 – 20.00   Diner 
20.30 –             Feest 
 
Zondag 25 november 
09.30 – 10.30  Ontbijt en afscheid 
10.30 – 12.00  Uitchecken 
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Inschrijving 
Inschrijving, bij voorkeur zo spoedig mogelijk in verband met de hotelreservering, uiterlijk tot 1 
november 2007.  
 
Dresscode 
De dresscode voor de avond is zoals u bij een Gala kunt verwachten; een smoking voor de heren 
en de dames in cocktail of gala. Voor het middagprogramma adviseren wij warme kleding en 
wandelschoenen.  
 
Evenementsprijs 
De kosten voor deelname bedragen 149,-- euro per persoon, op basis van overnachting in een 
twee persoonskamer. De kosten voor deelname aan het zaterdagmiddagprogramma bedragen 
50,-- euro per persoon, inclusief lunch en een arrangement kleiduiven schieten.  
 
Namens het bestuur en de organisatoren, 
 
PORSCHE CLUB HOLLAND 
 
Leo Biermans, 
Voorzitter 
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Antwoordformulier: 

 
Ja, ik schrijf mij in voor deelname aan het PCH Gala op 24 november 2007 

(Gegevens s.v.p. aanvullen en/of wijzigen) 

 
 
Naam lid 
 

 
______________________________________   

 

 
Naam partner 

 
______________________________________ 
 

 
  M  /  V 

 
Wil deelnemen aan het zaterdagmiddag programma: 
 

  
ja voor___ pers./  nee* 

 
Zal gebruikmaken van kapster/visagist: 
 

 
ja voor___ pers./  nee* 

Ik heb het hiernaast vermelde bedrag overgemaakt op rekeningnummer 
55.59.46.886 bij de ABN-Amro bank tnv de Porsche Club Holland te 
Groot Ammers 

 
  €  ____________ 

 
* (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
Eventuele speciale wensen m.b.t. de overnachting en het diner kunt u hieronder kenbaar maken: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gelieve dit formulier te faxen naar het secretariaat van de PCH,  

Fax nummer 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 

 
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. 
 

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


