
 

 

  

 

 

 

 

November 2018 

 

Geachte Mevrouw/Mijnheer,  

 

Het bestuur van Het Surinaams Verbond heeft het genoegen u uit te nodigen voor het jaarlijkse 
 

 

 
 

 

Datum  : zaterdag 15 december 2018  

 

Locatie : Mercure Hotel Amsterdam City 

Ontvangst in L’Ambiance vanaf  : 18:00 uur  (restaurant begane grond) 

Aanvang diner in de dinerzaal boven : 19:00 uur  (komt u a.u.b. ruim op tijd) 

Einde : 01:00 uur 

Deelname leden : € 65,00 ALL IN     

Deelname introducés : € 77,50 ALL IN     

 

ALL IN wil zeggen: Een 3-gangen dinerbuffet. Alle dranken uit het Hollands Assortiment, zoals rode en 

witte huiswijn, frisdrank, Mercure water, vruchtsappen en bier, zijn in de prijs inbegrepen.  
 

Vanaf 18:00 uur wordt u door het bestuur beneden verwelkomd in restaurant L’Ambiance met een glas 

prosecco of jus d’orange en een amuse. Na uw registratie en de ontvangst van uw tafelnummer wordt u 

rond 18:45 uur uitgenodigd om naar de dinerzaal te gaan. 
 

De muzikale begeleiding wordt deze avond verzorgd door Combe en DJ Tjark 
 

Kleding: Dames en Heren gepaste feestelijke kleding (geen jeans!) 
 

 

LET OP!!! 

Om administratieve redenen is deelname uitsluitend mogelijk door betaling vooraf van het 

verschuldigde bedrag op IBAN:  NL67 INGB 0003 8005 35   t.n.v. “Het Surinaams Verbond” onder 

vermelding van “Kerstgala 2018, met uw naam, het aantal leden en het aantal introducés”. 
 

MAAK HET VERSCHULDIGE BEDRAG A.U.B. VÓÓR  5 DECEMBER OVER.    

Betaalt u a.u.b. op tijd om teleurstellingen te voorkomen. Vol is vol! 
 

Wij willen u graag weer verwelkomen bij dit grandioze evenement dus aarzel niet maar meldt u aan! 

 

Tijdens het Kerstgala kunnen foto’s gemaakt worden die gepubliceerd kunnen worden op onze 

 website www.het-surinaams-verbond.nl. Door deel te nemen aan dit feest gaat u hiermee akkoord, tenzij 

u dit uitdrukkelijk niet wenst en ter plaatse aangeeft bij de fotograaf of een bestuurslid.        
 

Bijzonderheden z.o.z. 

 

http://www.het-surinaams-verbond.nl/


 

 

 

 

Bijzonderheden: 

U krijgt geen bevestiging. Uw bankafschrift is uw bevestiging (U hoeft dit niet mee te nemen). 

Geef bij betaling a.u.b. heel duidelijk aan voor wie u betaalt, voor hoeveel leden en hoeveel niet-leden. 

Maak bij meer dan 2 gasten ook gebruik van de tafel reserveerlijst om de namen door te geven. 

Indien uw betaling binnenkomt als de zaal vol is krijgt u bericht en wordt uw betaling teruggestort. 

 

Het gereduceerde tarief voor de leden geldt alleen indien aan de contributieverplichting voldaan is. 

 

Het diner. 

Het voorgerecht wordt aan tafel geserveerd. 

Voor het hoofdgerecht kunt u een keuze maken uit een zeer uitgebreid warm en koud buffet. 

Het nagerecht bestaat uit een sprankelend dessertbuffet. 

Ter afsluiting wordt een kopje koffie of thee met chocolade bonbons geserveerd. 

 

Tafel reserveren. 

Wilt u, als lid van onze vereniging, met familie of goede vrienden aan één tafel zitten (met een maximum 

van 10 personen per tafel), heeft u een speciaal dieet of speciale wensen? Geef dit dan schriftelijk of per 

e-mail op aan het secretariaat met behulp van de hiervoor beschikbare tafel reserveerlijst. 

Wij verzoeken u om de samenstelling van uw lijst goed met uw gasten af te stemmen om  

verkeerde en/of dubbele reserveringen te voorkomen. 

 

Wij doen ons best om u bij elkaar aan een tafel te plaatsen maar wij kunnen dit niet garanderen. Wij 

houden ons het recht voor om uw tafel aan te vullen met andere genodigden. Wij rekenen op uw begrip. 

 

Parkeren. 

Parkeren is mogelijk tegen € 5,00 per uitrijkaart en kan op het afgesloten terrein van het hotel (zolang er 

plaats is) voor de hele avond tot 01:30 uur. LET OP! Als de parkeerplaats vol is kunt u langs de Joan 

Muyskenweg, richting metrolijn, meerdere parkeermogelijkheden vinden.  

Parkeer a.u.b. in de daarvoor bestemde vakken om wegslepen en een boete te voorkomen. 

 

Overnachten. 

Voor hen die willen overnachten, geldt een speciale prijs van € 99,00 voor een eenpersoonskamer en 

 € 119,00 voor een tweepersoons kamer. Let op! De auto voor een nacht parkeren kost €12,00. 

Prijzen zijn inclusief ontbijtbuffet en exclusief stadsbelasting (6%).   

 

U dient zelf een kamer (een- en tweepersoons, inclusief ontbijt) te reserveren en dit te bevestigen door 

middel van een speciaal reserveringformulier van het hotel t.b.v. uw creditcard gegevens.  

Dit reserveringsformulier kunt u via het secretariaat van HSV opvragen. 

De speciale kamerprijs is slechts geldig tot 1 december. 

 

 

Adresgegevens Mercure Hotel Amsterdam City: 

Joan Muyskenweg 10 

1096 CJ Amsterdam 

E-mail: H1244 @ accor.com 

Tel.: 020 721 91 76 
www.mercure.com 

 

De routebeschrijving kunt u op de website van hotel Mercure vinden. 

                                        
www.het-surinaams-verbond.nl 

http://www.mercure.com/
http://www.het-surinaams-verbond.nl/

