
25 november 2021: Het 1e Srefidensi Gala

De place to be voor iedereen die de Surinaamse Droom
een warm hart toedraagt.

Srefidensi Gala 2021: samen uitbundig de onafhankelijkheid vieren

Op 25 november 2021 organiseert Stichting Enterprise Ambassadors Network Suriname in Hotel van
Oranje te Noordwijk het eerste Srefidensi Gala; een feestelijke en unieke gala-avond voor iedereen die
Suriname en de Surinaamse Droom een warm hart toedraagt. Wij nodigen u van harte uit om deze
bijzondere avond met ons re beleven

Srefidensi Gala: samen de onafhankelijkheid vieren

Tijdens het Srefidensi Gala vieren we samen de onafhankelijkheid van Suriname. Maar dat niet

alleen: in een feestelijke ambiance brengen we dan ook het Surinaamse en het Nederlands netwerk

bij elkaar en leggen wij het fundament voor de activiteit van het project ‘50 Jaar Srefidensi’ , zoals:

het gedenkboek, de tentoonstelling ’50 Jaar Srefidensi,’ en andere initiatieven die we willen

ondernemen om een bijdrage te leveren aan de Surinaamse Droom en de toekomst van Suriname



Het programma bestaat uit:

● Een feestelijke ontvangst in Hotel Van Oranje

● Een diner vol culinaire verrassingen verzorgd door de Chef-koks van Hotel van Oranje

● Bijzondere acts, entertainment en de lancering van het project ‘50 Jaar Srefidensi’

● Uiteraard sluiten we het gala af met een uitbundig feest.

Het Srefidensi Gala is de unieke gelegenheid om met uw partner of relaties eindelijk weer eens te

genieten van een geweldig feestelijk evenement. Tevens de mogelijkheid bij uitstek om in een

prettige ambiance in contact te komen met ‘het Surinaamse netwerk.’

Hotel van Oranje, vorstelijke locatie

Het Srefidensi Gala 2021 vindt plaats in het majestueuze en internationaal veelvuldig bekroonde

Hotel van Oranje, direct gelegen aan de boulevard van Noordwijk, de Bloemenbadplaats van Europa.

In dit vorstelijk gastvrije hotel beleven jaarlijks vele gerenommeerde gala’s, diners en evenementen

hun hoogtepunt.



Arrangementen
Wilt u het eerste Srefidensi Gala niet missen? Reserveer dan nu uw toegangskaarten, dan bent u

verzekerd van uw aanwezigheid bij dit unieke evenement.

We bieden verschillende arrangementen: van losse stoelen tot complete vip-tafel-arrangementen.

Arrangement 1

Fajalobi Seats: Beleef het 1e

Srefidensi Gala met uw gast of
partner.

Inclusief:

- Ontvangst met aperitief.

- Galadiner inclusief
wijn-arrangement en
galafeest voor 2 personen.

- De organisatie plaatst u en
uw galapartner (in overleg)
aan tafel met andere
boeiende gasten.

Uw bijdrage: €800,- (excl.

BTW)

N.b. het is ook mogelijk losse

entreekaarten af te nemen à

€450,- p.p (excl. BTW). De

organisatie plaatst u (in overleg)

dan aan tafel met andere gasten.

Arrangement 2

Paramaribo Table: Beleef het 1e

Srefidensi Gala met 8 personen

aan uw eigen tafel.

Inclusief:

- Ontvangst met aperitief.

- Uw eigen tafel tijdens het
galadiner, wijnarrangement en
het galafeest.

- Persoonlijke bediening

- Extra privileges.

- Marketing-ondersteuning bij
het uitnodigen van uw gasten.

Uw bijdrage: €3.000, - (excl. BTW)

Arrangement 3

Srefidensi Table: Beleef het 1e

Srefidensi Gala met 10 personen

aan uw eigen tafel.

Inclusief:

- Ontvangst met aperitief.

- Uw eigen tafel tijdens het
galadiner, wijnarrangement
en het galafeest.

- Persoonlijke bediening.

- Extra privileges.

- Marketingondersteuning bij
het uitnodigen van uw
gasten.

Uw bijdrage: €3.500, (excl. BTW)

Nog meer genieten: combineer het Srefidensi Gala met een hotel- of verwen-arrangement

Uiteraard is het mogelijk om uw bezoek aan het Srefidensi Gala te combineren met een vorstelijke

hotelovernachting of luxueus verwen-arrangement.

Klik hier voor meer informatie.

Reserveer nu uw kaarten

Het 1e Srefidensi Gala biedt plaats aan een beperkt aantal gasten. Wilt u dit unieke en exclusieve

evenement niet missen? Reserveer dan nu uw kaarten via de speciale Srefidensi-website:

www.50jaarsrefidensi.org

https://www.hotelvanoranje.nl/
http://www.50jaarsrefidensi.org/


Word sponsor en steun het Project 50 jaar Srefidensi

Het is ook mogelijk om uw bedrijf of organisatie als hoofd- of sub sponsor te verbinden aan het

Srefidensi Gala.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de arrangementen en/of sponsormogelijkheden? Neem dan telefonisch

of per e-mail contact op met:

Mevrouw. S. Fadl, Projectcoördinator & Communicatie.

e-mail: s.fadl@50jaarsrefidensi.org

Telefoon: 088 0049290

Over de organisatie

Het projectteam bestaat uit:

Mw. G. Boldewijn

Hr. F. Felix

Hr. G. Blom


