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ABA CHARITY DINNER

Het eerste Charity Dinner van ABA heeft  maar liefst 118.424,67 euro 
opgeleverd voor de Edwin van der Sar Foundation. De eigen lounge was 
tot de nok toe gevuld, ruim 200 leden en hun relaties genoten van een 
avond vol entertainment en fi ne dining. Annemarie en Edwin van der Sar 
waren zichtbaar aangedaan door alle goedheid.

Prachtavond voor  
Edwin van der Sar Foundation

SHAKIRA  9 juni 2018

LENNY KRAVITZ    24 juni 2018

PAUL SIMON  7 en 8 juli 2018

JUSTIN TIMBERLAKE  15 juli en 24 augustus 2018

U2  7 en 8 oktober 2018

ELTON JOHN  15 mei en 8 juni 2019

Bekijk de gehele agenda op ZiggoDomeMemberClub.nl

Neem voor meer informatie direct contact op via 020 - 312 56 56 of memberclub@ziggodome.nl

Binnenkort in de Ziggo Dome:

the official business hospitality club of the

Partners van de Ziggo Dome:

Als het om voetbal gaat 
   is er maar één club, 
           zo is het ook met

Muziek
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De glimlach van Peter Brugman, bestuurslid ABA 
belast met catering, is groot als hij terugdenkt aan 
het Charity Dinner in maart. Vanuit het bestuur 
wordt er vol trots terug gekeken op deze avond. 
“We zijn een businessclub die zelfstandig 
beslissingen neemt en dat hebben we met een 
avond als deze wederom laten zien.”

Het traject in aanloop naar de avond was bijzonder. 
De Edwin van der Sar Foundation werd bij het idee 
van een Charity Dinner al snel genoemd als goed 
doel. De behoefte was om een bijzonder project te 
steunen, zodat er concreet iets gedaan zou kunnen 
worden met het opgehaalde geld. Brugman: “Samen 
hebben we dat project gevonden in De Class (*zie 
kader). Dat hield wel direct in dat we niet alleen op 
zoek gingen naar geld, maar ook naar werkplekken 
voor de deelnemers van De Class. We zochten 
daardoor nóg meer betrokkenheid dan gewoonlijk. 
Maar het mooie was, vanaf het moment dat we 
onze leden hadden geïnformeerd over het Charity 
Dinner kregen we al reacties. De Save the Date 
leverde dit al direct aanmeldingen op voor tafels en 
veilingkavels. Dan weet je eigenlijk dat je het goede 
pad ingeslagen bent, dat maakte ons als organisatie 
nog enthousiaster.”

Angst dat de zaal niet vol zou komen was er geen 
moment, het enthousiasme onder de leden was zo 
groot dat de zaal binnen no time uitverkocht was. 
“En zo’n avond als dit kan alleen succesvol zijn met 
een goede spreekstalmeester en veilingmeester. 
Onze gedachte ging direct uit naar erelid Wim 
Bohnenn. Hij was gelijk enthousiast en zei meteen 
zijn medewerking toe.”

Terugkijkend; Hoe mooi de optredens ook waren, 
hoe geanimeerd de veiling en alle entertainment 
gedurende de avond ook zijn geweest, hoe hard 
er ook gelachen is, hoe voortreffelijk het eten van 
Maison van den Boer ook was; de verhalen van 
leerlingen uit De Class en ook van Annemarie 
van der Sar, die openlijk vertelde wat zij zelf heeft 
meegemaakt en hoe deze stichting ontstaan is, 
maakten de meeste indruk. 

ABA CHARITY DINNER

    TOT IN
PERFECTIE
    PROEF
GEDRAAID

Als je hele wereld om smaak draait, draai je 

daar soms nog wel eens in door. Voordat wij 

iets op onze events serveren, proeven wij ons 

een slag in de rondte. Het moet super smaken 

en er fantastisch uitzien. Pas als de hemelse 

perfectie is bereikt, stoppen we. Dat levert 

heerlijke creaties op, die we deze winter visueler 

dan ooit aan u presenteren. Met hologrammen 

en projecties van prachtige 360º visuals, tot in 

perfectie proefgedraaid. Kijk smakelijk!

VRAAG EEN GRATIS
MINI-HOLOGRAM AAN
OP PROEFGEDRAAID.NL
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EDWIN VAN DER SAR FOUNDATION / DE CLASS
Jaarlijks stelt de Edwin van der Sar Foundation een groep samen van jongeren 
met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), allen voorzien van een ongeëvenaarde 
drive en doorzettingsvermogen. De deelnemers van de Class zijn ambitieus, 
geschoold en hebben potentie, maar door het opgelopen letsel ziet hun 
toekomstperspectief er nu anders uit dan aanvankelijk gedacht.

Door intensieve begeleiding van een professionele job-coach, studiebegeleider en 
sporttrainer te combineren met diverse aantrekkelijke stages en ontmoetingen 
kunnen zij in o.a. zorg- en bedrijfsleven laten zien dat deze doelgroep nog tot 
veel in staat is!

ABA CHARITY DINNER

SCHOON IS VEEL MEER!
DAN WATER EN SOP...

Mobiele wagenpark 
reiniging

De-icing vliegtuigenGevelreiniging (graffi ti)

Milieu Incidenten 
Service (MIS)

Autopoets- en 
restyleservice

Locatie Sassenheim, Edisonstraat 36, 2171 TV Sassenheim, 0252 343 170, info@rmm.nl

Met een team enthousiaste specialisten zijn wij dagelijks met plezier bezig 
met waar wij heel goed in zijn - reinigen met oog voor mens en milieu!

HACCP (ISO22000)

normering

Calamiteiten

reiniging

Heeft u een bijzondere schoonmaak uitdaging voor ons?
Bel direct: 0252 343 170
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ABA CHARITY DINNER

Gecombineerd verbruik: 21,2 kWh/100 km, CO2-emissie 0 g/km, actieradius tot 480 km (WLTP). Consumentenprijs vanaf € 80.330 incl. BTW, BPM, 
regis-tratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. Leaseprijs vanaf € 995 p.m. excl. BTW (bron: Jaguar Fleet & Business Leasing, full operational 
lease, 60 mnd., 10.000 km/jr.). Wijzigingen voorbehouden.

De nieuwe Jaguar I-PACE, ‘s werelds slimste sport SUV met vijf zitplaatsen, 
is een volledig nieuw ontworpen, pure Battery Electric Vehicle (BEV). 
Spannend om naar te kijken, opwindend om in te rijden. Met zijn door-
lopende taillelijn, krachtige luchtuitlaat in de motorkap en markante 
achterfl anken biedt de I-PACE een naadloze combinatie van design, 
prestaties en connectiviteit. Het interieur heeft een strak en opgeruimd 
ontwerp, en door de elektrische aandrijfl ijn is er extra ruimte beschikbaar. 
De New Jaguar I-PACE heeft standaard AWD, een vermogen van 294 kW 
(400 pk) en een actieradius tot 480 km. Vanaf de zomer in de showroom.

THE NEW ALL-ELECTRIC 
JAGUAR I-PACE

4% BIJTELLING

Kimman
Amsterdam tijdelijk adres showroom: Snijdersbergweg 95, jaguar-amsterdam.nl
Haarlem: Schipholweg 5, 023 533 90 69, jaguar-haarlem.nl
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ABA CHARITY DINNER

Het bestuur van 
ABA wil iedereen van 

harte bedanken voor zijn 
of haar bijdrage aan 

deze fantastische avond 
en het opgehaalde 

bedrag. Samen mogen 
we trots zijn op deze 

prestatie!

Speciale dank aan:
Amsterdam ArenA
B&B Feestartikelen

CTSN
Edwin van der Sar 

Gassan
Germabouw

GF Deko
Heineken

Hoks Audio
Janot Entertainment B.V.

JCDecaux
Johnny Rosenberg

l’ Exception
Mediamoments
Muller Visual
Peter Douglas

Restaurant Aan de Poel
Suitsupply

TUI 
VHC Jongens 

Wesly Bronkhorst
Wim Bohnenn

Ziggo Dome
ZPRESS Media Group

Olthof dak-, wand- en gevelbeplating
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Olthof dak-, wand- en gevelbeplating
Fuutweg 12 • 7442 CL Nijverdal • 0548-610571

 info@olthof-beplating.nl  www.olthof-beplating.nl

0199824.pdf   1 13-4-2018   14:16:17
ABA Today Mei 2018.indd   67 7-5-2018   10:42:19




