Ter Leede Veiling
Vrijdag 15 april 2016
Aanvang vanaf 18.30 uur.
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Hoofdstraat 147 2171 BA Sassenheim T 0252 216 850

Een B2B diner en veiling
Beste Ter Leede Business Club vrienden en relaties,
Allereerst wil ik u allen van harte welkom heten op het Business to Business Diner van Ter Leede.
Vanavond vieren we alweer ons elfde diner, onze elfde veiling, onze elfde memorabele avond.
Wellicht kunt u zich nog wat herinneren van de vorige edities. Een ludieke kavel, of een spetterend
optreden misschien? Hopelijk herinnert u het zich met een lach op het gezicht, dat is waar wij ons in
ieder geval ieder jaar, zo ook dit jaar, weer voor inzetten.
Zoals u van ons gewend bent hebben we alles uit de kast getrokken om op alle fronten aan de
verwachtingen te voldoen. Het menu is weer met liefde samengesteld, de kavels zijn met veel
creativiteit en inzet geworven en ook het entertainment later vanavond zal een onvergetelijke indruk
achter laten.
Een ander belangrijk aspect deze avond is het goede doel. Een deel van de opbrengst van vanavond
gaat namelijk naar de Stichting van Uk tot A. Deze stichting zet zich in voor onze professionals van de
toekomst, namelijk de jeugd van Ter Leede. Onder andere met onze bijdrage is het voor hun mogelijk
om de jeugd te geven wat ze verdienen, een fijne tijd bij Ter Leede waarin ze zich optimaal kunnen
ontwikkelen.
Met dit laatste in het achterhoofd is het nu tijd om te genieten. Geniet van het heerlijke diner, proef
de sfeer, laat u verleiden door onze veilingmeester Jaap Meiland en sluit de avond af met een dansje
op de muziek van Dries Roelvink.
Mede namens de commissie commerciële zaken hoop ik u na deze avond weer met regelmaat langs
de lijn, in onze Businessclub of kantine te mogen begroeten. Verder wens ik u vanavond veel succes
bij het binnenhalen van uw gewenste kavels en uiteraard heel, heel veel plezier!
Met sportieve groet,
Peter Scheltus
Voorzitter Stichting Topvoetbal Ter Leede

Inschrijfformulier Veiling
Ter Leede B2B diner 15 april 2016
Hierbij geef ik me op als potentiële koper voor de door de voetbalvereniging Ter Leede
georganiseerde veiling in het kader van het B2B diner.
Factuuradres is:
(Bedrijfs)naam:
T.a.v.:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:
E-mailadres:

Mocht ik tot de koop van een kavel overgaan, dan zal ik deze op de volgende wijze betalen
(Graag aankruisen wat van toepassing is):



Ik betaal á contant na afloop van de veiling bij het ophalen van mijn gekochte kavel.



Ik wil graag een factuur ontvangen van mijn aankoop.
Ik zal de factuur per bank voldoen binnen 8 dagen na de veiling.

Naam koper:

Handtekening:

Toegekend biedingsnummer:

✃

In te vullen door de veilingcommissie voorafgaand aan de veiling:

Veiling voorwaarden
De veiling wordt gehouden op vrijdag 15 april 2016 in Partycentrum De Oude Tol. De ontvangst is vanaf
18.30 uur.
1. Tijdens de avond wordt aan u een inschrijfformulier uitgereikt. Om de inschrijving soepel te laten
verlopen verzoeken wij u dit formulier alvast in te vullen en voor aanvang van de veiling bij de leden van
de veilingcommissie in te leveren, waarna u een biednummer ontvangt.
2. Als u een kavel heeft gekocht, wordt het artikel door één van de dames naar u toegebracht (indien van
toepassing). Zij vragen u om de aankoopbevestiging te ondertekenen. U ontvangt hiervan een kopie. Op
de aankoopbevestiging staat vermeld wat u heeft gekocht, voor welk bedrag u de kavel heeft gekocht en
door wie de kavel is geschonken en de wijze van afhandeling.
3. Voor diverse kavels ontvangt u een tegoedbon of geldt de aankoopbevestiging als tegoedbon, welke
u kunt inleveren bij de desbetreffende leverancier, binnen op de tegoedbon of aankoopbevestiging
gestelde termijn. Indien geen termijn is vermeld geldt een termijn van 1 jaar na de veiling.
4. De veilingmeester behoudt zich het recht voor om tijdens de veiling het bieden op een kavel stop te
zetten en deze op een later tijdstip te veilen.
5. Betalingscondities
• Contante betaling bij een van de leden van de veilingcommissie
• Betaling na ontvangst van de rekening.
Elke koper van een kavel ontvangt binnen twee weken na de veiling een factuur van de aangekochte
waren. Betaling dient te geschieden binnen 2 weken na ontvangst van de factuur. Facturatie voor
rechtspersonen geschiedt exclusief BTW, de aankoopprijs voor natuurlijke personen is inclusief BTW.
6. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u contant betaalt of een factuur wenst te ontvangen.
Machtiging
Indien het voor u niet mogelijk is aanwezig te zijn op de veiling en u toch één van de kavels wenst te kopen
kunt u een machtiging afgeven bij Vincent Quist (vincentquist@terleede.nl / 06-17 750 612) of Jeroen Quist
(jeroenquist@hotmail.com). Één van de commissieleden zal dan namens u meebieden tijdens de veiling.
Meenemen gekochte kavels
De gekochte kavels worden in principe tijdens of direct na afloop van de veiling door de kopers
meegenomen. Is dit echter niet mogelijk dan kunt u in overleg met de veilingcommissie op een nader te
bepalen tijdstip afhalen. Alleen kavels welke bij machtiging zijn gekocht worden thuis afgeleverd.

Olijfboom

Voetbalwedstrijd Liverpool 2016/2017 incl. vlucht/hotel

Greenfee voor The Dutch 2 pers.

Verrassingskavel

BBQ vlees voor 10 pers.

Kledingbon Melman van € 250,-

Weekend weg Hotel Centrum Winterberg weekend 14 en 15 januari 2017 voor 2 pers. Ter Leede jeugd

High wine bij Op Eigen Wijze voor 6 pp

2

3

4

5

6

7

8

9

Henk Wisman
Sportstadion
HolidayCars.com
Stichting Topvoetbal Ter Leede
Greenfair International
Cheers Voorhout

10 Meetrainen met Henk Wisman, Sjaak Zwart en andere oud Ajaxspelers

11 Voetbalwedstrijd Liverpool 2016/2017 incl. vlucht/hotel

12 Een week gratis autohuur op bestemming naar keuze

13 1 jaar advertentie op de Ter Leede pagina van voetbalindebolenstreek.nl

14 2 Buiten Palmbomen

15 2 VIP toegangskaarten voor de Summer Garden bij Kasteel Keukenhof

Restaurant Op Eigen Wijze Sassenheim

Melman Business & Casuals

Keurslager Scholten

Rendon

Sportstadion

Greenfair International

Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars

2 toegangskaarten Skybox Heerenveen 2016/2017

1

Sponsor

Kavel

nr

Meijer Bouw
Ter Leede
Sportstadion
FC Groningen

17 2 kaarten Businessbox ADO Den Haag 2016/2017

18 Diner met voorzitter Stichting Peter Scheltus en Vereniging Ronald Vonk

19 Voetbalwedstrijd Liverpool 2016/2017 incl. vlucht/hotel

20 Bezoek voor 2 pp FC Groningen - PSV incl. toegang Businessclub

St. Topvoetbal Ter Leede / vv Ter Leede
FC Groningen

29 VIP parkeerplek voor het seizoen 2016/2017 bij Ter Leede Sassenheim

30 Bezoek voor 2pp FC Groningen - Ajax incl. toegang Businessclub

Sportstadion

26 Voetbalwedstrijd Liverpool 2016/2017 incl. vlucht/hotel

Jachthaven Jonkman

Porseleinkast

25 Green Egg barbecue (medium)

28 1 middag sloepvaren voor 6-8 pp

Bar Steakhouse d’Oude Molen

24 Diner Bar Steakhouse d’Oude Molen voor 2 pp

Ter Leede jeugd

Brouwers Tours Noordwijk

23 Eén dag een exclusive touringcar van Brouwers Tours

27 Weekend weg Hotel Centrum Winterberg weekend 14 en 15 januari 2017 voor 2 pers.

Feyenoord Rotterdam

22 Gesigneerd Feyenoord shirt Dirk Kuijt

21 2 toegangskaarten Excelsior seizoen 2016/2017 incl. diner en toegang Nsecure lounge Excelsior Rotterdam

Hoftrammm tramrestaurant

16 Hoftrammm diner voor 2 personen (Pierre Wind)

Sportstadion
Radio - TV Duynstee BV
Hermen den Blijker / Reim Reiners
Stichting Topvoetbal Ter Leede
Kales Airline Services
Bogdan Constantin
Sportstadion
Herman Pinkster
FC Groningen
Huis ten Wolde
Greenfair International
Sportstadion
Claus Event Centre
Kales Airline Services

32 Voetbalwedstrijd Liverpool 2016/2017 incl. vlucht/hotel

33 Play one Sonos zwart multiroom speaker

34 Compleet diner voor 2 pers. bij Restaurant Las Palmas Rotterdam

35 1 jaar scherm reclame Kantine/Business Club

36 Gesigneerd shirt Manchester United door Memphis Depay

37 4 uur schilderen door Bogdan Constantin

38 Voetbalwedstrijd Liverpool 2016/2017 incl. vlucht/hotel

39 Gesigneerd shirt Ajax-selectie

40 Bezoek voor 2pp FC Groningen - Feyenoord incl. toegang Businessclub

41 Romantisch arrangement Wellness hotel Huis ten Wolde voor juni 2016

42 Buiten Palmboom

43 Voetbalwedstrijd Liverpool 2016/2017 incl. vlucht/hotel

44 Voor 4 personen bowlen en Braziliaans eten inclusief drank

45 Gesigneerd shirt Manchester United door Daley Blind

Sponsor

PLUS Van Dijk

Kavel

31 12-delig messenset van Jamie Oliver

nr

®

P letterij 3

Noordwijkerhout

(0252) 37 26 26

www.KidsZoo.nl

Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag: 9.30 - 18.30 uur
vrijdag, zaterdag en zondag: 09.30 - 19.00 uur

Lekker luxe
Ouders en begeleiders kunnen ontspannen internetten, krantje lezen, tv kijken, lekker loungen, koffie drinken en bijkletsen.
En genieten van de vers gezette aan tafel geserveerde koffie, smakelijke lunches en De Olmenhorst appeltaart.
Voor de kids hebben we alle favoriete kindersnacks, de heerlijkste ijsjes en... Ontdek het zelf, kom naar KidsZoo.

Alle ruimte krijgen om heerlijk de beest uit te hangen terwijl je ouders Eredivisie Live kijken? Dat kan alleen bij KidsZoo.
Ter Leede ukken kunnen hier naar hartenlust rollebollen en spelend leren, voor de pupillen is KidsZoo één groot avontuur
en de nog niet voetballende peuters hebben een veilige, kleurrijke speelhoek.

Groaarr geweldig,
ook voor Ter Leede ukken en pupillen

Fietsenwarenhuis.nl
Sportstadion
Serge van de Ban
Sportstadion
Radio - TV Duynstee BV
Sportstadion
Royal Van Lent Shipping Yacht De Kaag
Amsterdam Arena
Peter Murauer
Trots IT
Peter Scheltus
Erwin Beltman
Sportstadion
Dries Roelvink

47 Metropolis Frozen Black Fiets

48 Voetbalwedstrijd Liverpool 2016/2017 incl. vlucht/hotel

49 2 toegangskaarten voor een wedstrijd van Arsenal seizoen 2016/2017

50 Voetbalarrangement wedstrijd Barcelona voor 2 pp.

51 LED-TV 55”

52 Voetbalwedstrijd Liverpool 2016/2017 incl. vlucht/hotel

53 Exclusieve rondleiding bij Royal Van Lent Shipping Yacht op de Kaag

54 Vip arrangement Beyonce voor 2 pp in de Arena

55 Varken aan het spit ( 6 - 8 kg)

56 Ter Leede ski’s

57 Zelf vliegen in een stuntvliegtuig vanaf Airport Lelystad

58 Grasmaaien in de Kuip met Erwin Beltman voor 6 pers.

59 Voetbalwedstrijd Liverpool 2016/2017 incl. vlucht/hotel

60 Zingen met Dries Roelvink

Sponsor

Gastrovino

Kavel

46 Exclusieve wijnproeverij voor 10 pers. op locatie naar keuze

nr

Moolenaar B.V. is een dynamisch en internationaal
opererend bloembollen en sierteelt bedrijf, gespecialiseerd
in het exporteren van verpakte kwaliteitsbloembollen en
planten naar winkelketens in ongeveer 20 landen.
Moolenaar dankt haar toonaangevende positie onder
meer aan haar professionele organisatie en de mogelijkheid
om producten volledig binnen de eigen organisatie te
kunnen ontwikkelen en produceren met behulp van de
modernste technieken.
De hoofdvestiging is Voorhout, maar ook hebben wij
vestigingen in Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië.

Moolenaar

P.O. Box 35 • 2170 AA Sassenheim • Nederland
Loosterweg 33 • 2215 TM Voorhout • Nederland
Tel : 0252 - 242526
Fax: 0252 - 242655
www.moolenaar.nl

Top 10 Altijd Prijs
Voor € 100,- koopt u een ‘Altijd Prijs’-nummer van het grote bord.
Achter elk nummer zit een prijs. Onderstaand treft u de 10 top prijzen aan die
opgenomen zijn in de ‘Altijd Prijs loterij. En grote kans dat u met één van
deze top 10 prijzen naar huis gaat. Koop een nummer en laat u verrassen!

1

Voetbalwedstrijd Liverpool 2016/2017 incl. vlucht/hotel
Sportstadion

2

2 kaarten Businessbox ADO Den Haag 2016/2017
Rendon

3

LED-TV 32”
Radio - TV Duynstee BV

4

Team uitje (2 uur springen inclusief dodgeball)
Jumpin Noordwijk

5

2 kaarten Ajax 2016/2017
AFC Ajax

6

Olijfboom
Greenfair International

7

Diner bij Cheers Voorhout voor 2 pp
Cheers Voorhout

8

BBQ pakket voor 8 pers.
Keurslager Krijn van der Bent

9

Kaaswiel met 12 kg kaas
Plus van Dijk

10 Gesigneerde Feyenoord bal door Dirk Kuijt
Feyenoord Rotterdam

Briggs tekent ervoor!
Vertel ons uw plannen en wij genereren onze ideeën, geef ons uw gedachten en
wij vormen de beelden, vertel uw verhaal en wij schrijven de woorden. Van webdesign tot
advertentiecampagne en van mailing tot catalogus, uw eerste ingeving brengen wij
met opvallend creatieve vertalingen tot een doeltreffend r esultaat. Met ondernemersgeest,
realiteitszin, creativiteit en kennis van zaken. Samenwerken? Briggs tekent ervoor!

Telefoon 06 51 58 90 83 Email krijn@briggs.eu

Dankwoord
DE AVOND IS NIET COMPLEET ZONDER DANKWOORD
Wat mogen wij van geluk spreken met zo een geweldige club en team van mensen om ons heen.
U maakt een avond als deze mogelijk. Zonder onze sponsoren zijn we nergens, hebben we geen
‘Business’, geen kavels, geen advertenties in dit boekje, maar ook geen gasten voor deze avond.
Onze dank gaat ook uit naar het team van de Oude Tol. Al vele jaren stellen ze de locatie beschikbaar en voorzien ze ons van een heerlijk diner. Dan hebben we nog onze veiling meester Jaap
Meiland die ieder jaar de kavels als warme broodjes weet te verkopen. En natuurlijk danken wij
Dries Roelvink die een spetterend optreden heeft weggeven en ons morgen laat ontwaken met
afgedanste voeten. Tevens bedanken we uiteraard alle kavel aanbieders.
Tot slot een dankwoord voor de Commissie Commerciële Zaken die zich enorm heeft ingezet om
deze avond te organiseren en het mogelijk maakt om nieuwe herinneringen te creëren.
Met dankbare groet,
Peter Scheltus
Voorzitter Stichting Topvoetbal Ter Leede
STICHTING TOPVOETBAL TER LEEDE BEDANKT IN HET BIJZONDER:
• Partycentrum De Oude Tol, zorgeloos feesten, bowlen, dineren, vergaderen
Complete verzorging feestavond
• Briggs Ontwerpstudio, Tekstschrijven. Vormgeving en realisatie veilingboekje
Tafelsponsoren
• Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars
• VV Ter Leede			
• Stichting Topvoetbal Ter Leede
• Meijer Groep			
• Scotch Whisky International
• Rotary Club Sassenheim		
• Den Breejen Infra
Alle individuele stoelsponsoren

• Aanpassingsbedrijf Bierman
• Kales Airline Services
• Bar steakhouse D’Oude Molen
• Kees van der Niet verbouw & Installaties
• Van Hal Sloopwerken
• Cheers Voorhout

