VHC DAMES 1 VEILING
Nr.

Omschrijving van het veilingitem

Aanbieder

1

Rabobank Venlo e.o.

2
3
4
5

Een gesigneerd hockeyshirt van onze Nederlandse
hockeydames
Superfood pakket van 1 kg met CHIA en QUINOA
Een gesigneerd VHC Dames 1 wedstrijdshirt
Een schitterend schilderij
Een sollicitatietraining

6

Een mooie set golfballen

7

Een overheerlijk 3 gangendiner voor 2 personen inclusief
een fles huiswijn
Een hemelse overnachting in de Junior Suite inclusief
ontbijt en een fles prosecco bij aankomst voor 2 personen
Rijd een weekend lang in een Volvo naar keuze
Een second opinion op de jaarcijfers en belastingaangifte
waarin de volgende zaken beoordeeld worden:
 Is er een belastingbesparing (zowel zakelijk als privé)
te realiseren?
 Zijn er subsidiemogelijkheden die nog niet zijn benut?
 Heeft de ondernemer zijn oudedagsvoorziening op
orde?
 Is geborgd dat de onderneming blijft doordraaien in
het geval dat de ondernemer onverhoopt wegvalt?
 Zijn de personeelsdossiers op orde?

8
9
10

11
12

13
14
15
16

De bevindingen zullen in een persoonlijk gesprek aan de
ondernemer teruggekoppeld worden en uiteraard wordt
de verkregen informatie in vertrouwen behandeld.
Deelname voor 2 personen aan het jaarlijkse, sfeervolle en
overheerlijke sponsordiner van VHC
Een VIP arrangement voor 2 personen bestaande uit het
bijwonen van een uitzending naar keuze: SportArena,
Limburg Vandaag of de Vastelaovendmarathon en een
rondleiding door de studio! Je wordt ontvangen met een
lekker drankje.
Een mooie tafeltennistafel
Een BHV cursus voor 4 personen
Een op maat gemaakte mondbeschermer
7 dagen lang, 8 radio uitzendingen per dag op Omroep
Venlo inclusief de productie van een 25 seconden radio
commercial

Schobbers BV.
VHC Dames 1
Math Baeten
Vaes & Linthorst Executing
Staffing BV
Vaes & Linthorst Executing
Staffing BV
Van der Valk
Van der Valk
Volvo Rutten
Koenen en Co

Business Club VHC
TV Limburg

VHC
Prestarsi per Lei – Advisering
en Opleiding
Dental Clinics Venlo
Omroep Venlo

VHC DAMES 1 VEILING
Nr.
17

Omschrijving van het veiling tem

18

Een overheerlijke mosselmaaltijd voor 4 personen aan
huis bereid door de voorzitter van VHC
Een complete handmatige autowasbeurt

19

Een culinaire avond voor 2 tot 4 personen

20

Een reanimatietraining voor 2 personen

21

Een business arrangement voor 2 personen voor een
wedstrijd van VVV Venlo. Je wordt ontvangen met koffie
en vlaai, bekijkt de wedstrijd vanuit een verwarmde plek
in het business vak en geniet na de wedstrijd van een
hapje en een drankje.
Een totale onderhoudsbeurt van de CV ketel voor een
particulier
Een bierpong tafel
Een Bavaria Biertour
Een heerlijke traditionele erwtensoep bereid aan huis
Een multifunctionele laptoptas van het merk Pierre by
ELBA
Een schitterende ballondecoratie
Een echte ‘Oostdam’ oftewel een prachtig schilderij
Horeca diensten van 10 Dames 1 speelsters op een feest of
evenement
Een geheel verzorgde wedstrijddag met Dames 1 voor 2
personen
Een voetbalsjaal van Robin van Persie, Manchester United
Hoveniers diensten
Oppasstrippenkaart voor 10 avonden

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Ga fit het nieuwe jaar in met een geweldige crosstrainer
Een stepapparaat
Twee kaartjes voor een prachtig en sfeervol concert van
Jacques-Paul Joosten inclusief 2 CD’s
Een kunstwerk geschilderd door iemand met een
verstandelijke beperking
Een zalige Molukse maaltijd
Prachtig design bestek voor aan de muur

Aanbieder
Geert Göbbels
Pepijn Coehorst en Joost
Cornet
oud-voorzitter van VHC Peter
Lommen en assistent coach
van Heren 1 Pim Lommen
Prestarsi per Lei – Advisering
en Opleiding
Seacon

Unica
Galerie Venlo
Bavaria
Bart Backus en Bert Janssen
Hamelin BV.
Party Service Venlo
Dorien Oostdam
VHC Dames 1
VHC Dames 1
Frank Beniers
VHC Heren 1
VHC Dames 1
Familie Rutten
Familie Rutten
Jacques-Paul Joosten
Piet van der Kamp
Halo Media
Lieslifestyle

Kun je niet wachten tot 3 januari en wil je alvast bieden? Dit kan door een mail te sturen
naar vhcdames1auction@hotmail.com Vermeld in de mail het veilingnummer, een korte
omschrijving van de dienst en je bod en wie weet is het item van jou!

