Huizer
Visfestijn
2022
vrijdag 17 juni

Trakteer uw personeel en relaties op
een onvergetelijke oerhollandse zeildag!
Doe ook mee en steun de goede doelen!

Alle hens aan dek!
Voor u ligt de brochure voor het 7e Visfestijn, een geweldige Huizer traditie.
Vorig jaar kwamen er 22 botters aan de start voor een spannende botterrace op
het Gooimeer. Er werd ruim € 25.000,- opgehaald voor 4 goede doelen.
De organisatie is in handen van de Rotary Club Huizen in nauwe samenwerking
met de Stichting Huizer Botters en vele vrijwilligers!

Voor wie is het bedoeld?
Het Huizer Vis Festijn is bedoeld voor bedrijven die met hun relaties of personeel
een onvergetelijke oer-Hollandse dag op het water en op de kade willen beleven.
Wat kunt u er doen?
Na de lunch en het palaver gaat u met uw gasten aan boord van uw eigen botter.
Het is alle hens aan dek om samen te strijden voor een podiumplaats tijdens
de befaamde botterrace op het Gooimeer. Na de prijsuitreiking barst het feest los.
Live-muziek, vers gerookte en gebakken vis, vlees van de BBQ, oesters, sushi, snacks
en een uitgebreide drankenbar, omlijsten dit unieke evenement.
Hoe kunt u deelnemen?
U huurt een wedstrijdbotter met 3 bemanningsleden voor maximaal 12 gasten.
De kosten hiervoor bedragen € 2.750,- inclusief eten, drinken & live muziek!

Wedstrijdzeilen op een echte oude botter op het Gooimeer,
haringhappen en aansluitend een feestavond met eten,
drinken en live muziek. U komt toch ook?

Het leukste uitje van het jaar!

Hijs de zeilen!
Het programma
12:45 - 14:00 uur

Ontvangst en inschrijving teams.
Koffie, thee en broodjes staan klaar in de Botterwerf.

14:00 uur

Welkomstwoord.

14:15 uur

U gaat aan boord van uw botter, instructie door de schipper
aan de bemanning, daarna vertrek naar het wedstrijdveld.

15:00 uur

Start van de Botterrace.

17:00 uur

Formeel einde van de Botterrace.

17:15 - 17:30 uur

Verwachte binnenkomst in de Oude Haven, aanmeren en
haring happen aan boord.

17:30 - 18:30 uur

Gezellige naborrel met hapjes aan boord en op de kade.
Prijsuitreiking Botterrace.

18:30 - 19:00 uur

Veiling

19:00 - 00:00 uur

Diverse kramen voorzien van vis, vlees en friet, live
muziek, koffiebus, ijskar, Huizer klederdracht en bubbelbar.

Sponsor worden?
Deelnemer botterrace € 2.750,U heeft de beschikking over 1 wedstrijdbotter met 3 vaste bemanningsleden voor
maximaal 12 gasten. Uw bedrijfsnaam wordt in de eventbrochure en op de website
vermeld. Verder inclusief ruim gevulde kostmand, diner en drankjes op basis van
150 consumptiemunten.
- Losse entreekaarten voor het avondprogramma zijn verkrijgbaar á € 5,-.
- Losse consumptiemunten kosten € 2,50.
- Bedrijven zullen een factuur ontvangen. Ons ANBI fiscaal nr. is 808525505.
Schenkingen aan fiscaal erkende algemeen nut beogende instellingen zijn in beginsel aftrekbaar
voor inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het goede doel dat u steunt in 2022:
De gehele opbrengst zal dit jaar naar Oekraïne gaan.

Diverse kramen met lekkers!

Ons goede
doel in 2022

Rotary helpt Oekraïne
Rotary maakt zich ernstig zorgen over de humanitaire ramp
die zich voltrekt in de Oekraïne. Wij willen als Rotary Huizen,
samen met u, ook ons steentje bijdragen en de duizenden
oorlogsslachtoffers helpen.
Duizenden mensen op de vlucht op zoek naar huisvesting en
hulp. Zowel in Polen als Hongarije komen ontredderde vluchtelingen binnen.
Er ontstaat een enorme hulpvraag. Daarom hebben we besloten om gezamenlijk met
de Rotary Districten en de Nederlandse Rotary Clubs actie te voeren voor hulp aan
Oekraïne. We willen samenwerken met de Rotary Districten rondom Oekraïne die
directe humanitaire en medische hulp bieden aan de vluchtelingen. Ook in latere fase
is er veel geld nodig voor de wederopbouw van de verwoestte steden.

Zij gingen u voor!

Het Huizer Vis Festijn wordt mede mogelijk gemaakt door:
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