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Kerst-sportgala Voorburg Leidschendam
De Businessclub Cartouche en Rotary Voorburg nodigen u en uw partner uit
voor het eerste Kerstsportgala Leidschendam-Voorburg op vrijdagavond
21 december 2018 om 18:00 uur in de blaashal van Cartouche op de
Veurselaan in Leidschendam.
Het Kerst-sportgala is een sfeervol kerstevenement; gezelligheid, lekker eten,
muziek, dans en een veiling met bijzondere kavels. Een kerstevenement met
fundraising voor de sport in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Dit jaar gaat op advies van de Rotary Voorburg, naast het deel voor
Hockeyclub Cartouche voor Top- en Breedtehockey, een deel van de
opbrengst naar de Rugbyclub Voorburg/Leidschendam; een nieuwe jeugdclub
die wel een veld heeft, maar geen kleedkamers of clubhuis.
Het wordt een avondvullend programma: Na de ontvangst en drankje is er een
diner, geserveerd door de spelers van Cartouche, aan tafels met 8 personen.
Uiteraard kunt U per tafel boeken, maar ook individueel. Met de Kerst is het
wellicht aardig om eens met medebewoners van onze gemeente kennis te
maken.
Vervolgens is er een veiling en een loterij. De prijzen worden aangeboden door
de community van Leidschendam-Voorburg en U zult tijdig een schrijven
ontvangen over de inhoud. Tot slot is het de bedoeling dat we afsluiten met
een spetterend einde van de avond begeleid met live muziek.
U bent van harte uitgenodigd te reserveren om met ons te genieten van deze
mooie avond. De kaarten kosten slechts 75 Euro per persoon* en dat is
inclusief welkomstdrankjes, diner en het feest met live muziek. Aan tafel kunt U
een keur aan exclusieve wijnen van Wijnkoperij van Dop bestellen, waarmee U
dan tevens het goede doel weer ondersteunt. Zorg dat u later kunt zeggen dat
u erbij was op het allereerste Kerst-sportgala op sneakers!
Meldt U snel aan, want op is op: info@businessclubcartouche.nl o.v.v. aantal
plekken/tafel, naam/bedrijfsnaam, adres en mailadres en mobiel
contactnummer.
Bestuur Businessclub Cartouche en Rotary Voorburg
Tenue: Feestelijk op SNEAKERS
(In verband met de vloer van de blaashal zijn platte schoenen toegestaan.)
* Exclusief BTW voor bedrijven.
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