
Op zaterdag 17 maart vindt, voor het derde achtereenvolgende jaar, het feestelijke HRC Fundraising Diner plaats. Het wordt een 

bijzondere avond en wij hopen je te mogen verwelkomen bij hèt event van het jaar! Een zeer feestelijke avond op een speciale 

locatie, compleet met 4-gangen diner, drank en top entertainment. De prijs per persoon bedraagt € 100,- en een tafel (= 10 

personen) is € 1.000 ,-. Alle opbrengsten komen ten goede aan stichting Vlinderkind en het nieuwe HRC clubhuis. 

zaterdag 17 maart | Saturnusstraat 21 | Binckhorst Den Haag
HRC Fundraising Diner

samen sterk voor genezing van een ernstige huidaandoening

Stichting Vlinderkind strijdt al vele jaren met hart en ziel 

voor een draagbaar leven met Epidermolysis Bullosa,  

een erfelijke nog ongeneeslijke huidaandoening  

(www.vlinderkind.nl).

Meer info? Aanmelden? Stuur een mail: fundraisingdinerhrc@gmail.com 
Kaarten zijn verkrijgbaar door een mail te sturen naar: fundraisingdinerhrc@gmail.com. Vermeld  
hierbij of het gaat om een complete tafel of losse plaatsen. Uiterlijk reageren voor 1 maart 2018. 

Het overige deel gaat naar de inrichting van het mooie 

nieuwe HRC-clubhuis. Wij nodigen je graag uit tot 

deelname aan het diner. 

Voor deze benefietavond creëren we op de Binckhorst een prachtig pop-up restaurant waar we u een heerlijk diner aanbieden. 

Tijdens dit diner vindt de veiling plaats met echt top items. Wat denkt u bijvoorbeeld van een reis voor twee weken naar Bali of 

met 4 personen in privejet naar Normandië. Dus neem uw portemonnee mee en bied mee! Gedurende de avond is het mogelijk 

om loten te kopen voor de loterij en na het diner maken we de winnaars bekend.  

Ben jij

 erbij?



Dit jaar zijn er prachtige veiling items belangeloos beschikbaar gesteld:

•    4 personen met prive vliegtuig naar Normandië  

(beschikbaar gesteld door Wooncompany)

•  10 personen rondleiding Mauritshuis inclusief diner  

(beschikbaar gesteld door restaurant Waterproef)

•  2 weken compleet verzorgde reis naar Bali voor 2 personen 

(beschikbaar gesteld door Pieter-Bas Berkhout)

• horloge (beschikbaar gesteld door Potma Edelmetalen)

•   10 personen tokkelen / bungy jumpen inclusief diner  

(beschikbaar gesteld door Bungy Scheveningen en Grand café Binnen)

•  40 personen, 5-gangen diner in Hoftrammm 

(beschikbaar gesteld door HTM & restaurant HofTrammm)

•   Een echt Lita Cabellut kunstwerk 

(beschikbaar gesteld door Lita Cabellut)

• En nog veel meer

Te winnen prijzen loterij:

• Diner voor 2 beschikbaar gesteld door Wicked Wines

• Lunch beschikbaar gesteld door lunchroom Lodewiek

• Portemonnee van Secrid

• Kledingpakket, beschikbaar gesteld door Canterbury (CCC)

• Lunch beschikbaar gesteld door Bagels & Beans

• Fillers behandeling, beschikbaar gesteld door Hundepool Clinic

• Kledingpakket, beschikbaar gesteld door LiveLoveRugby

• Cadeaubon, beschikbaar gesteld door Huna

• En nog veel meer mooie prijzen

We hopen dat je er bij bent. Het wordt een erg bijzondere avond. Meld je aan via het mailadres: fundraisingdinerhrc@gmail.com. 

Uiterlijk vóór 1 maart 2018 en wacht niet te lang want er zijn inmiddels al een flink aantal tafels verkocht. 

dresscode: casual chic

Het programma ziet er als volgt uit:

18.00 - 18.30 uur: Ontvangst met drankje

19.00 - 23.00 uur: 4-gangen diner

Twee veiling rondes tijdens het diner

23.00 - 23.30 uur: Uitslag loterij

23.30 uur: Optreden DJ

Rondleiding  

Mauritshuis  

& diner voor  

10 pers.

2 weken 

Bali voor

2 pers.
Met privejet 

naar Normandië 

voor 4 pers.

Meer info? Aanmelden? Stuur een mail: fundraisingdinerhrc@gmail.com 
Kaarten zijn verkrijgbaar door een mail te sturen naar: fundraisingdinerhrc@gmail.com. Vermeld  
hierbij of het gaat om een complete tafel of losse plaatsen. Uiterlijk reageren voor 1 maart 2018. 

Ben jij
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