2019

GoldParty Amstelveen 2019

1

Inhoudsopgave
1.

Sponsoren ........................................................................... 4

2.

Programma ......................................................................... 5

3.

Goede doelen ..................................................................... 6

4.

Live veiling tijdens het diner ............................................... 9

5.

Lotterij Items (EUR 40 per ballon) .................................... 18

6.

Tafelronde 181.................................................................. 23

GoldParty Amstelveen 2019

2

Beste vrienden, sponsors en feestvierders!
Welkom bij de zevende editie van de van de GOLDPARTY
Amstelveen, mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers en de Ronde
Tafel 181 Amstelveen.
De gehele opbrengst van deze mooie avond gaat dit jaar naar
twee goede doelen. Stichting Gilat en Stichting Vakantiekind.
Vorig jaar was de GoldParty een groot succes met een opbrengst
van EUR 30.000. We hopen er samen met u dit jaar een nog groter
succes van te kunnen maken.
We hebben voor u een geweldige avond in petto. Te beginnen
met een 2-sterrendiner van Restaurant Aan de Poel, een veiling en
een ludieke loterij. Aansluitend aan het diner barst het feest los
met een top DJ.
De veilingitems zijn ter beschikking gesteld door onze sponsors en
vrijwilligers. Wij weten zeker dat er iets van uw gading
voorbijkomt, dus bied er ruimhartig op los!
Speciale dank gaat uit naar de sponsoren die deze avond, de
locatie en het entertainment medemogelijk hebben gemaakt.
Door hun bijdrage is het mogelijk dat nagenoeg de gehele
opbrengst van vanavond ten goede komt aan de goede doelen.
De GoldParty Amstelveen - editie 2019, is begonnen! We
verheugen ons op een gezellige en feestelijke avond en danken u
bij voorbaat voor uw genereuze en royale bijdrage.
Op naar een fantastische feestavond!
De Goldparty Commissie
Ronde Tafel 181 Amstelveen
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1. Sponsoren

Aan de Poel
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2. Programma
Entree/inloop
•

Aperitief verzorgd door Winekitchen at Sea

GoldParty Diner
•
•
•

•

18:30 – 21:30

Opening
Een exclusief diner verzorgd door restaurant Aan de Poel (2
Michelin sterren)
Veiling van topstukken voor de goede doelen onder leiding van
veilingmeester Ad Westerhof

GoldParty Feest
•

17:30 – 18:15

21:30 – 01:00

Welkomstdrankje verzorgd door Wijnhandel
’t Oude Dorp
GoldParty Feest met top band en DJ
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3. Goede doelen
Stichting Gilat
Stichting Gilat is opgericht ter nagedachtenis aan de in 2008 op 11-jarige
leeftijd overleden Gilat Eisenmann. Gilat heeft een groot gedeelte van
haar leven in het ziekenhuis doorgebracht en Gilat beleefde altijd veel
vreugde, ontspanning en afleiding aan de theatervoorstellingen daar
soms werden opgevoerd. Ze kon even vergeten dat ze ziek was en
gewoon kind zijn zoals alle kinderen dat zouden moeten zijn. Daarom zet
de Stichting Gilat zich in om alle kinderen in ziekenhuizen in Nederland
te laten genieten van voorstellingen.
De Stichting Gilat is in 2009 opgericht, en in 2012 vonden de eerste
voorstellingen plaats in het Emma Kinderziekenhuis. Het eerste project
was het adopteren van het toen nog nieuw te bouwen Kindertheater in
het Emma Kinderziekenhuis AMC. Dankzij vele donateurs en sponsoren is
het Gilat Theater eind 2015 als onderdeel van het nieuwe Emma
Kinderziekenhuis AMC door koning Willem-Alexander, geopend.
De Stichting wil kinderen in Nederlandse kinderziekenhuizen vreugde,
ontspanning en afleiding bieden met op maat gemaakte, uitnodigende
theatervoorstellingen. Dit wordt gedaan door een groot aanbod aan
voorstellingen. Er zijn speciaal ontwikkelde theatervoorstelling van onze
karakters Max & Jet, maar er worden ook andere voorstellingen en
workshops gegeven zoals, dans, muziek, schilderen en goochelen, alles
komt aan bod. Iedere keer is er weer een andere voorstelling.
Ons doel is helder: Voor eind 2020 wekelijks een voorstelling in elk
academisch kinderziekenhuis in Nederland. Daar zitten de ziekste
kinderen en zij hebben ons het meeste nodig. Dat betekent dat we op dit
moment nog drie ziekenhuizen te gaan hebben.
Op het moment geeft stichting Gilat voorstellingen in de volgende vier
academische kinderziekenhuizen:
• Het Emma Kinderziekenhuis AMC in Amsterdam
• Het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam
• Het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht
• Het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen
GoldParty Amstelveen 2019
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Met de opbrengst van vandaag komt de doelstelling van Stichting Gilat
weer een stap dichterbij!
Meer informatie over Stichting Gilat vindt u op
www.gilat.nl
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Stichting VakantieKind
Stichting VakantieKind is een non-profit organisatie die volledig draait op
vrijwilligers. Ons doel is om kinderen uit alle lagen van de samenleving
samen van een betaalbare vakantie te laten genieten op een andere
locatie dan hun woonplaats.
Onze doelgroep bestaat dan ook niet alleen uit deelnemers uit modale
gezinnen, maar vooral deelnemers uit de sociaal zwakkere sectoren van
onze samenleving.
Daarom bieden wij ieder jaar onder meer plaats aan een aantal
deelnemers uit sociale instellingen, zoals vluchtelingenwerk,
kindertehuizen en pleeggezinnen.
Juist deze gevarieerde samenstelling van deelnemers zorgt voor het
grote sociale karakter van onze kampen.
Meer informatie over Stichting VakantieKind vindt u op
www.vakantiekind.nl
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4. Live veiling tijdens het diner
1. Champagne Billecart-Salmon Brut Rosé Magnum 1,5l
Top champagne! Ooit vooral door vrouwen
geliefd, weet deze rosé ook het hart van de
meeste mannen te veroveren door zijn
frisheid, evenwicht en delicate smaak.
Mede mogelijk gemaakt door Wijnhandel ’t
Oude Dorp

2. AJAX-Pet, gesigneerd door alle spelers seizoen 20182019
Een door de gehele selectie van Ajax
gesigneerde pet. Een must-have voor de
echte supporter!

3. AJAX-UTRECHT – Zondag 10 november 2019
Zondagmiddag om 14:30 uur! 3 business
seats (vak 106, rij 2, stoel 163,164,165) incl 1
parkeerkaart op P1!
Aangeboden door Van Gool Elburg
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4. Overnachting & Diner voor 2 in Hotel Katoen (Goes)
Een overnachting in Hotel Katoen in het
centrum van Goes. ’s Avonds staat er een
heerlijk diner op u te wachten. Ben je een
visliefhebber of ga je juist watertanden van
een mooi stuk vlees? Tonijn, scampi’s,
zeebaars, zeewolf, lam, ossenhaas gaan
dagelijks door de handen van onze koks.

Aangeboden door Hotel Katoen

5. Super Experience op Zandvoort

Met de Super Experience ben je helemaal upto-date met de laatste stand van zaken op
supercar gebied.
Je rijdt in zowel de Mercedes-AMG GT en de
McLaren 540C, dé droomauto’s van het
moment!
Daarnaast stap je op Circuit Zandvoort ook in
onze Porsches, Formule RP1’s en nog veel
meer fantastische sportwagens.
Superlatieven schieten te kort tijdens deze
superieure experience.

Aangeboden door Bleekemolen RacePlanet
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6. Vriend van het Rijksmuseum (2 personen)
Alle voordelen voor Rijksvrienden:
-

Onbeperkt en gratis friendslane
toegang tot het museum en
tentoonstellingen

-

Geen starttijd boeken bij
tentoonstellingen

-

Previews bij grote tentoonstellingen

-

Avondopenstellingen en lezingen (zie
Activiteiten voor Vrienden)

-

Voorinschrijving publieksactiviteiten
(lezingen, cursussen, workshops)

-

Gebruik Vriendengarderobe

-

Uitnodigingen voor speciale events,
zoals yoga in het museum,
speeddate met experts en meer

7. Lang weekend 4-persoons huis - Landal De Bloemert
Genieten op uw terras aan het water of tot
rust komen in uw bungalow omringd door het
groen, het kan allebei op Landal De Bloemert.
Vaar het meer op of verken de Drentse
heidevelden.
Het lange weekend kan worden geboekt van
vrijdag tot en met maandag in een
beschikbaar weekend naar keuze, m.u.v.
schoolvakanties, en tot en met 31 juni 2020.
Contact omtrent de reservering loopt via de
Ronde Tafel Amstelveen.
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8. Culinaire BBQ bij u thuis voor 8 personen
Culinaire BBQ voor 8 personen. Bij u thuis
verzorgd door drie zeer ervaren grillmeisters
van de Ronde Tafel. Denk aan klassiekers als
warm gerookte zalm, mooie grote stukken
vlees en subtiel gegrilde groente. En ook het
toetje komt van de BBQ. Dit is BBQ-en van
een ander niveau!
Datum in overleg!

9. Lang weekend toeren in BMW
Weekend toeren in een Cabrio. Dat kan met
z’n vieren in een BMW 4 of lekker met z’n
tweeën in een BMW Z4.
Mede mogelijk gemaakt door: BMW
Amsterdam

10. Twee kaarten Vrienden van Amstel Live 2020
Twee kaarten voor het UITVERKOCHTE
Vrienden van Amstel Live concert op
woensdag 22-01-2020 inclusief parkeerkaart!
De Vrienden van Amstel LIVE heet je op 22
januari 2020 van harte welkom bij de 22e
editie in Rotterdam Ahoy.
Deze kaarten worden mogelijk gemaakt door
HEINEKEN Nederland
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11.Roeiclinic met Olympisch kampioen voor 4 personen
Uitdagende en fysieke roeiclinic voor 4
personen van 3-voudig olympiër, Olympisch
zilverenmedaillewinnaar en lid van RT 181
Amstelveen Matthijs Vellenga, bestaande uit:
1) Indoor ergometer instructie
2) Roei instructie in de waterbak
3) Roeien in een C-vier op de Amstel
4) Na afloop aan de bar nakaarten
Datum in overleg met Matthijs.

12. Kookworkshop Aan de Poel voor 2 personen
Kookworkshop voor 2 personen met chef-kok
Stefan van Sprang van twee Michelinsterren
restaurant Aan de Poel. Daarna kunt u
uiteraard onder het genot van een lekker glas
wijn van uw eigen kookkunsten genieten!
Aangeboden door Aan de Poel

13. Kanjer van de week pop (EUR 20 per stuk)
Het doel van stichting Gilat is om bij zo veel
mogelijk kinderen een glimlach op hun
gezicht te toveren!
Met EUR 20 geeft u stichting Gilat de kans om
één kind in het zonnetje te zetten!
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14. Zwarte Iphone 8 – 64GB
Een nieuwe telefoon nodig en niet opzoek
naar de nieuwste maar wel naar de beste?
Aarzel dan niet en biedt voor deze mooi
Iphone 8!
Aangeboden door Ziggo

15. View over Amsterdam, 2017 - Milan Hofmans
Hoogwaardig ingelijste, unieke zwart-witfoto
van Amsterdam.
Deze vakprint van een spectaculair uitzicht
over Amsterdam verschijnt in een zeer
beperkte oplage. De museale afwerking
(handgemaakte houten lijst, zwevend in wit
passe-partout en UV-werend, ontspiegeld
glas) en het gesigneerde certificaat van
authenticiteit completeren dit bijzondere
verzamelobject.
Afmetingen: 60 x 30 cm

16. Amsterdamsche Boksschools Barry Groenteman
10 rittenkaar bij de Amsterdamsche
Boksschool Barry Groenteman. Met dit
veilingitem krijgt u de kans om de kans om de
juist klap uit te kunnen delen!
Aangeboden door Barry Groenteman
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17. 2 VIP tickets Christina Aquilera – 8 juli 2019
Met 'The X Tour' brengt Christina Aguilera
zowel bekende hits als Dirrty, Genie in a
Bottle, Ain’t No Other Man en Fighter, als
favorieten van haar laatste album Liberation
(2018) ten gehore. De zesvoudig Grammy
Award-winnares staat bekend om haar zeer
krachtige stem en vele hits. Wereldwijd
verkocht ze meer dan 43 mln albums en
behaalde ze 5 nummer 1-singles in de
Billboard Hot 100 charts.
VIP entrance
-

Private reception at Club Ziggo
A welcome drink
Live avenue entrance
Very good seats on the first ring with
an excellent view
Free drinks/snacks during concert

18. Een dagdeel varen met een Sloep (30 personen)
Met 30 personen door de Amsterdamse
grachten varen! Dan kan met dit veilingitem!
Neem zelf lekkere wijn en bier mee en dat
wordt het zeker een topmiddag!
Datum in overleg
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19.Lang weekend in Zweden voor 4 personen
Ben je toe aan een heerlijke vakantie midden
in de natuur? In Småland in Zuid-Zweden
staat het landgoed Sjömålen van 18 hectare
aan een meer. Hier staat het gezellige
gerenoveerde Zweedse "Timmerhus" uit
1880, geschikt voor jong en oud. Bij aankomst
zijn de bedden opgemaakt en staat er een
lekkere fles wijn klaar.
Aangeboden door George Begemann
Datum: in overleg
Geldig tot uiterlijk 1 mei 2020

20. Lang weekend Loenen aan de Vecht
Een heerlijk lang weekend weg voor twee
personen in Loenen aan de Vecht. Twee
restaurants met een Michelin ster op
loopafstand en mooie wandelingen langs de
Vecht. Bij aankomst zijn de bedden
opgemaakt en staat er een lekkere fles wijn
klaar.
Aangeboden door George Begemann

21.Hoeveel kinderen laat u met vakantie gaan?
Met behulp van uw bieding kunt u nog
meer kinderen een onvergetelijke
zomervakantie aanbieden.
Hoeveel is geluk u waard? Per kind zijn
de kosten € 50
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22.Eendaagse Presentatietraining – Ben jij boeiend
Eendaagse presentatietraining door
de dame die de toppers van radio
en TV, CEO's in het zakenleven en
de politieke top traint. Pauline heeft
al vijf boeken op haar naam staan.
De laatste twee: "Present Yourself
with Power" en "Presenteren =
leuk" voor kinderen (9-12 jaar), hun
ouders en leerkrachten.
Een ticket geeft recht op deelname
aan de BenJijBoeiend Presentatie
training van Pauline van Aken
inclusief het boek: Present Yourself
with Power.
Datum en locatie volgen nog!

23. MAAK WERK VAN JOUW DROMEN
In “1 op 1” sessies ga je samen met George
Begemann opzoek naar je dromen en het pad
verkennen hoe je dit mogelijk kan maken!
Daarnaast krijg je het boek “Leiderschap
vanuit ’t hart” erbij.
Datum en locatie in overleg.
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5. Lotterij Items (EUR 40 per ballon)
1. Champagne Billecart-Salmon Brut Réserve Magnum
Een heerlijke Brut van Chardonnay, Pinot Noir
en pinot Meunier van diverse Premier en
Grand Cru wijngaarden rondom Epernay. Het
is een elegante, pure, ronde, evenwichtige en
harmonieuze champagne, met een mooie
balans tussen frisheid en het rijpe fruit tonen.
Ideaal als aperitief, maar ook een echte
allrounder aan tafel!

2. 3x Tegoedbon (EUR 100) bij Wijnhandel ’t Oude Dorp
Tegen inlevering van de tegoedbon kunt u
zelf bij Wijnhandel ’t Oude Dorp een heerlijke
(doos) wijn uitzoeken!

3. Borrel bij Hoppe ter waarde van EUR 250,-

Met vrienden/collega’s een biertje drinken bij
een van de oudste kroegen van Amsterdam.
Met dit veilingitem kunt u voor EUR 250,borrelen bij Hoppe!
Proost! Aangeboden door Café Hoppe
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4. Calm together arrangement voor twee bij SPA Zuiver
Beleef samen een zorgeloze wellnessdag met
dit speciale arrangement gericht op
ontspanning voor twee. Geniet de hele dag
van alle spa faciliteiten, uitgebreide lunch en
ontspan tijdens een 25 min. behandeling of
massage.
Dit arrangement bevat o.a.:
- Entree tot de spa vanaf 09:00 uur
- Koffie of thee en gebak of Drink* & Bite
- Ontspannings-, hotstone- massage of
gezichtsbehandeling (25 min.)
Aangeboden door SPA Zuiver

5. 4x Ritualspakket

Een mooi groot Rituals pakket!
-

Schuimende douchegel 200ml
Bodyscrub 125gr
Bodycrème 200ml
Mini geurstokjes 50ml

6. 2x Nestlé product pakket

Een pakket met heerlijke noviteiten van
Nestlé bestaande uit o.a. L’Atelier chocolade,
Starbucks koffie en Hot Maggi!
Aangeboden door Nestlé Nederland.
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6. 2x tegoedbon voor bij Slagerij Stronkhorst
Voor de liefhebbers van lekker vlees.
Waardebon van €15,-

Aangeboden door Slagerij Stronkhorst.

7. 4x Naïf shower gel en body lotion (twv € 21,50)
The Body kit bevat een Shower Gel en
Bodylotion voor een gereinigde en gezonde
huid! Bevat voedende ingrediënten en een
natuurlijk SPF zonder parabenen.
De Shower Gel is zonder chemische
schuimmiddelen en de Body Lotion bevat
voedende lijnzaadolie. Dus alles is liefde
onder de douche.

8. Naïf gezichtverzorging pakket (twv € 54,-)
The Face Kit bevat een dagcrème, nachtcrème
en cleanser.
The Face Kit bevat de cleanser die je ‘s avonds
en ‘s ochtends op een droge huid kunt
aanbrengen. Ook geschikt voor oogmake-up.
Vervolgens kies je voor de dag- of
nachtcrème. Oh en we maken geen
onderscheid tussen huidtypes, dus de
producten zijn perfect voor jouw huid.
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9. 2x Dolce Gusto Mini Me met twee dozen capsules

Met de Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me
creëer je de lekkerste koffie variaties. Dankzij
de automatische waterdosering is deze
koffiecup machine eenvoudig in te stellen.
Kies een variëteit, plaats de capsule en de
Mini Me doet de rest!

Aangeboden door Nestlé Nederland

10. 1 uur een personal trainer bij The Fight Academy
Een uur lang personal training bij de Fight
Academy
Aangeboden door: The Fight Academy

11. 1x Bar Professional - Barkit Tube (twv. € 30,-)
Een set bestaande uit de volgende essentials
voor het maken van een heerlijke cocktail:
- Barspoon 30 cm
- Stainless muddler
- Hawthorn strainer
- Boston shaker set
- 2x freeflow pourer
- Jigger 2cl/4cl

Aangeboden door Nestlé Nederland
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12. 5x waardebon autowassen bij Loogman
Waardebon voor Wasprogramma 1 bij
Loogman t.w.v. EUR 17,50.
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6. Tafelronde 181
De Nederlandsche Tafelronde
De Nederlandsche Tafelronde is een actieve en inspirerende
organisatie. Een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert,
die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen
veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de
ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden.
Ronde Tafel 181 – Amstelveen
Ronde Tafel 181 is een club van 17 mannen tussen de ca. 30 en 40
jaar. Onze leden hebben uiteenlopende beroepen, interesses en
achtergronden. Dat maakt de tafelavonden, die eens in de drie
weken worden gehouden, boeiend en interessant. Deze
bijeenkomsten zijn meestal gewijd aan
presentaties door leden, gastsprekers of
activiteiten.
Naast vriendschap en persoonlijke ontplooiing is
het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de
gemeenschap minstens zo belangrijk. Daarom is ook service een
belangrijke activiteit van Ronde Tafel 181.
Samen met meer dan 60 oud-leden vormen de tafelaars van Ronde
Tafel 181 een actief en sociaal netwerk.
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