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EINDE

PROGRAMMA

Bites & borrels inbegrepen! Geniet de hele avond van verfrissende zomerse drankjes (van 

Slijterij “Het Plein”) en ook aan een lekker hapje is gedacht 



Dames en heren, 

Van harte welkom bij het DOVO Summer Festival 2022. 

Bij het “Summer Festival” denken we aan Ibiza sferen, festival vibes, zomerse drankjes en 

bovenal veel gezelligheid met spetterende optredens van bekende DJ’s en “live entertainment”. 

Dat betekent voetjes van de vloer!

In dit boekje vind je het programma en een overzicht van de 22 unieke kavels die deze avond 

geveild gaan worden. Wij willen alle sponsoren enorm bedanken voor hun vrijgevigheid.

 

Doel van deze avond is onder meer een mooie opbrengst te genereren voor DOVO. We hopen 

dan ook dat jullie vol enthousiasme loten gaan kopen en zullen meebieden op één of meerdere 

veilingkavels. 

 

Rest ons jullie allen, mede namens alle vrijwilligers, 

een prachtige avond toe te wensen. 

Laat het feest maar beginnen!

Dico Harteman en Robin Koelewijn

WELKOM OP HET 

DOVO SUMMER
Festival
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KAVEL OVERZICHT
1

Sponsoring hoofdveld DOVO
 seizoen 22 /23

2
2 VIP-tickets Championsleaguewedstrijd 

Ajax seizoen 22/23  

3
Ballonvaart voor 8 personen

4
Romantische overnachting in een 

chalet in Rhenen incl. champagne met 
4-gangen diner

5
3 maanden 2 keer per week trainen

bij de mooiste sportschool 
van Nederland 

6
Exclusieve Crossbow One

 verse bonen automaat

7
Boks workshop bij Residence Rhenen tot 

15 personen met borrel en hapjes

8
Whisky of Wine Tasting
bij Gert de Fluiter thuis

9
Prachtige

scooter

10
Een weekend lang Zeeuws 

genieten aan de kust

11
1 jaar een nieuwe witte 

Toyota Aygo X leasen

12
SIIMAC Businesslounge 12 personen PSV 

seizoen 22/23 (Utrecht, AZ of Vitesse)

13
Een half jaar wekelijks 

verse bloemen 

14
Bon TuinhuisMakelaar € 2.500

15
Avondje uit? 

Bowlen en diner voor
 10 personen 

16
Prachtig handgeweven taupe/grijs 

vloerkleed gemaakt van wol en viscose 
van 4 bij 2,6 meter

17
Feestavond 

in de BCH 

18
Vip lady’s tour in de volgauto, hele dag 

met hapjes en drankjes voor 3 personen

19
Slapen 

in de gevangenis 

20
Bottertocht geheel verzorgd

voor 24 personen

21
Dineren met thuischef

bij Rien Bouman en Ben Koelewijn

22
Ingelijst shirt van het EK ‘88 gesigneerd 

door Marco van Basten



KAVEL 1

De eerste kavel die we mogen aanbieden is absoluut uniek te noemen! Het hoofdveld 

van onze mooie voetbalvereniging kan namelijk een seizoen lang jouw (bedrijfs)naam 

dragen. Doordeweeks en elke zaterdag zullen alle mogelijke teams vlammen op “jouw” 

veld.* Zie jij jouw naam en logo al schitteren op de borden en ben jij op zoek naar extra 

publiciteit? Dan is de echte “rooie” kavel er eentje om van te dromen. 

* De naam zal in overleg met het bestuur worden gekozen en kan uitsluitend de naam van 

een (rechts)persoon en/of handelsnaam betreffen. 

Deze kavel wordt aangeboden door: DOVO / Businessclub De Heuvelrug

Hoofdsponsoring DOVO
Hoofdveld (seizoen 2022/2023)



Als een echte VIP naar een voetbalwedstrijd van Ajax? Dat is toch veel leuker dan vanaf 

de bank via je beeldscherm? Met deze VIP-tickets zul je samen met iemand naar keuze 

een schitterende avond beleven (indien je de juiste wedstrijd uitkiest natuurlijk). In ieder 

geval ben je verzekerd van 2 luxe business seats en een hapje en een drankje. Ook heb 

je vanaf 1,5 uur voor en tot 1,5 uur na de wedstrijd toegang tot de Johan Cruijff Arena. 

Deze kavel wordt aangeboden door: CMC Vastgoedbeleggingen B.V.

KAVEL 2

Hoofdsponsoring DOVO
Hoofdveld (seizoen 2022/2023)

2 VIP-tickets 
Championsleaguewedstrijd 
Ajax seizoen 2022/2023 



KAVEL 3

Geniet van een onvergetelijke zonsopkomst of zonsondergang en de stilte in de lucht. 

Voor velen iets op de bucketlist, maar niet voor jou! Met een gezelschap van 8 personen 

kun je deze VIP-ballonvaart ervaren. Dit moment laat je niet meer los. Help gerust mee 

bij het opbouwen van de imposante luchtballon. Eenmaal overeind, zweef je binnen 

enkele seconden boven het leven van alle dag uit. Laat je mee drijven door de wind, in 

de richting van nieuwe vergezichten.

• Voor 8 personen

• Een adembenemend uitzicht over de Veluwe, je eigen woonplaats of een ander 

prachtig deel van Nederland.

• Vergeet je camera niet!

Deze kavel wordt aangeboden door: CMC Verzekeringen & Pensioenen

CMC ballonvaart
8 personen



KAVEL 4

CMC ballonvaart
8 personen

Als je denkt dat het niet beter kan, komt er toch weer een verrassing om de hoek! 

Deze kavel biedt een romantisch arrangement bij Residence Rhenen. Vanaf 18.00 uur 

staat het chalet waar je zult overnachten tot jouw beschikking. Je wordt ontvangen 

met een heerlijk glas champagne. ’s Avonds ga je sfeervol en gezellig dineren in 

Restaurant de Rotisserie met aperitief, 4-gangen diner, wijnarrangement en koffie 

friandises.

• Inclusief 4-gangen diner, wijnarrangement en koffie friandises

• Inclusief overheerlijk ontbijt

• Een romantische avond volop genieten

Deze kavel wordt aangeboden door: Residence Rhenen 

Romantische overnachting
in het Chalet voor 2 personen



KAVEL  5

In 3 maanden tijd je leefstijl transformeren? Dat kan met dit programma van The 

Power Community! Wil jij afvallen, je fitter voelen, meer energie hebben of gewoon 

lekkerder in je vel zitten? Gedurende drie maanden, met twee trainingen per week, 

gaat de The Power Community samen met jou aan de slag om jouw doel te bereiken! 

Tijdens de intensieve trainingen worden je kracht, mobiliteit en focus op de proef 

gesteld en word je uitgedaagd om alles uit jezelf te halen. Durf jij de uitdaging aan? 

• Persoonlijke coaching 

• Uitdaging voor lichaam en geest 

• Met als resultaat: een fitte en gezonde leefstijl 

Deze kavel wordt aangeboden door: The Power Community

3 maanden lang 2 x per 
week trainen bij de mooiste 
sportschool van Nederland



KAVEL 6

3 maanden lang 2 x per 
week trainen bij de mooiste 
sportschool van Nederland Koffieliefhebbers opgelet! Innovatie, precisie, kwaliteit, betrouwbaarheid, 

duurzaamheid en service zijn waarden die als het ware in het DNA van Crossbow 

gegrift zijn. Geniet nu elk moment van de dag van heerlijk koffie.

• Bonencontainer 250 gr

• Watertank 1.8 lt

• Eenvoudig bij te vullen

• Volautomatische reiniging

• Dubbele drankuitgifte

• Eenvoudig reinigingsprogramma

• H x B x D 370 x 320 x 450 mm

Deze kavel wordt aangeboden door:  Crossbow Coffee

Exclusieve Crossbow One 
verse bonen automaat 



KAVEL 7

Een perfecte workshop om met jouw team, collega’s, of vriendengroep te doen. Met 

deze activiteit ben je niet alleen lekker actief bezig, het zorgt ook voor verbondenheid 

en verbetert de fysieke en mentale gezondheid van de deelnemers!  

Met de bossen van de Utrechtse Heuvelrug op de achtergrond, vormt Residence 

Rhenen het perfecte toneel voor deze workshop. Ook zal er na de training voor 

voldoende ontspanning worden gezorgd en kun je met een hapje en een drankje 

napraten over deze leerzame workshop! 

Deze kavel wordt aangeboden door:  Leef Fit Vitaal Veenendaal

Boks workshop 
bij Residence Rhenen
tot 15 personen incl. bites & borrels



KAVEL 8

Boks workshop 
bij Residence Rhenen
tot 15 personen incl. bites & borrels Ben jij een échte whisky/wijn kenner of wil je hier graag meer over leren? Geniet 

dan samen met jouw vrienden, familie of collega’s van een fantastische whisky- of 

wijnproeverij bij Gert de Fluiter thuis. Laat je meenemen door de wonderen wereld van 

de wijn of whisky tijdens deze tasting. Proef in een informele setting allerlei verschillende 

soorten en ontdek meer over de herkomst en smaakverschillen, van mild tot krachtig. 

Gert’s wijnkelder vormt de perfecte locatie voor deze proeverij. Geniet op deze 

smaakvolle avond van een hapje en een drankje met jouw gezelschap!

• Een gezellige smaakvolle avond (voor circa 6 personen)

• Voor echte kenners of beginners

• Leer van een echte specialist

Deze kavel wordt aangeboden door: Gert de Fluiter / Schuiteman Accountants & Adviseurs

Whisky of Wine Tasting 
bij Gert de Fluiter



KAVEL 9

Op de scooter, met de wind door je haren en het gevoel van vrijheid, verken je de 

omgeving op een totaal nieuwe manier. Stippel een mooie route uit en rijd hiermee van 

hotspot naar hotspot. Of maak van je dagelijkse ritjes een bijzonder moment! Met deze 

scooter kun je gaan en staan waar je wilt. Puur genieten! Deze prachtige GTS scooter is 

een kavel die je niet onopgemerkt aan je voorbij kunt laten gaan.* Wie wil hier nu niet op 

gezien worden? Bieden maar!

*Maximale snelheid is ongeveer 25 km per uur.

Deze kavel wordt aangeboden door: X-Scooter Veenendaal en GTS Benelux B.V.

Prachtige 
scooter



KAVEL 10

Ben jij helemaal toe aan een ontspannen weekend? Dat kan tijdens je verblijf in dit 

prachtige chalet, direct aan zee! Gelegen in Walcheren, ben je in dit chalet zeker van een 

fantastisch zomers weekend. Vanuit het chalet loop je zo het strand over, het ruisende 

water in. Niet zo’n zomers type? Het chalet is voorzien van centrale verwarming, dus 

ook in de winterperiode kun je hier heel goed verblijven! Het chalet is geschikt voor 

maximaal 4 personen en is van alle gemakken voorzien.  

• Twee slaapkamers (1x tweepersoonsbed en 1x stapelbed voorzien van zeer goede 

matrassen)

• Ruim terras met meubilair en een eigen parkeerplaats (voor 1 auto)

• In overleg is een kinderbed bij te plaatsen

Deze kavel wordt aangeboden door: CMC Bedrijfsmakelaars

Een weekend lang Zeeuws 
genieten aan de kust 



KAVEL 11

De Toyota Aygo X First is een compacte auto met de uitstraling van een opvallend 

gelijnde cross-over! Van Gent Lease biedt jou de mogelijkheid om een jaar lang in deze 

fantastische en gloednieuwe auto te rijden! Wat kun je verwachten? Een zeer uitgeruste 

auto in de kleur Pure White, met Apple CarPlay & Android Auto, parkeerhulpcamera 

aan de achterzijde, een 7-inch multimediasysteem,17-inch lichtmetalen velgen, climate 

control, adaptive cruisecontrol, LED koplampen en privacy glass. 

Je least de auto onder de volgende voorwaarden: 

Incl. 2000 vrije km’s per maand (extra km’s, € 0,06) 

Incl. allrisk verzekering en wegenbelasting 

Incl. reparatie, onderhoud en banden 

Bij reparatie/onderhoud wordt voor vervangend vervoer gezorgd 

Eigen risico € 350,- 

Deze kavel wordt aangeboden door: Van Gent Lease 

Toyota Aygo X 1 jaar leasen



KAVEL 12

Als een echte VIP genieten jij en 11 andere collega’s of vrienden van de Business 

Room van Simac. In de Simac Business Room word je gedurende de wedstrijd 

voorzien van een hapje en een drankje en kun je vanuit de luxe business seats kijken, 

tussen de harde kern van PSV, naar een wedstrijd van PSV tegen FC Utrecht, AZ of 

Vitesse. Ook krijg je een buffet voor 12 personen! Toegang tot het Philips Stadion 

heb je vanaf 1,5 uur voor tot 1,5 uur na de wedstrijd. 

Wil jij PSV aanmoedigen in het seizoen 2022-2023? Dat kan! Met 11 vrienden of 

collega’s neem je plaats op een Business Seat om het van dichtbij en samen mee te 

gaan maken met perfect zicht op het spel en de spelers.

Deze kavel wordt aangeboden Simac

SIMAC Business Room PSV 
(tegen Utrecht, AZ of Vitesse) 
voor12 pers. seizoen 2022/2023



KAVEL 13

Wie houdt er nu niet van een prachtige bos bloemen? Verwen jezelf met deze 

vrolijke kavel waarbij je iedere week een verrassende bos bloemen van kwaliteit 

ontvangt! Uit onderzoek is gebleken dat een ruimte met bloemen meer motiveert 

tot een goed gesprek tussen collega’s of klanten. Daarbij is de drempel om wat te 

vragen of een praatje te maken in een ruimte met bloemen een stuk lager en zorgen 

bloemen voor een betere werksfeer en werkbeleving.

• Veilingverse bloemen

• Gebonden met beroepsenthousiasme en creativiteit

• Ook bij u thuis of op de zaak bezorgd! (In Veenendaal)

Deze kavel wordt aangeboden door: Roelofsen Bloemen

www.roelofsenbloemen.nl
PATRIMONIUMLAAN   |   PASSAGE CORRIDOR   |    WINKELCENTRUM ELLEKOOT    

Een half jaar elke week
verse bloemen!



KAVEL 14

Met een cappucino in de ochtendzon of tijdens een gezellige borrel op een warme 

zomeravond, met een veranda van TuinhuisMakelaar zul je nóg meer van je tuin 

genieten. Of heb je groene vingers en wens je een mooie opbergplek voor jouw 

tuingereedschap? Dan behoort een tuinhuis of bergruimte uiteraard ook tot de 

mogelijkheden. Aan deze waardebon van TuinhuisMakelaar ter waarde van € 2.500,- 

kun je zelf invulling geven! 

• Waardebon t.w.v. € 2.500,- 

• Naar eigen invulling te besteden 

Deze kavel wordt aangeboden door: De TuinhuisMakelaar

Waardebon t.w.v. € 2.500,- 
TuinhuisMakelaar 



KAVEL 15

Maak van je partijtje bowlen een compleet verzorgde avond of middag! Ga samen 

met je vrienden of familie een gezellige avond erop uit bij Bowlingcentrum De 

Schelmse Brug in Arnhem. Daag elkaar eerst uit op de bowlingbaan, om vervolgens 

gezellig samen te eten. Je kunt onbeperkt genieten van verschillende vleessoorten, 

bereid op de smulplaat. Ook is er een saladebar en buffetbar voor de lekkerste 

bijgerechten. 

Deze kavel wordt aangeboden door: Bowlingcentrum de Schelmse Brug Arnhem

Avondje uit? 
Bowlen en diner
Voor 10 personen



KAVEL 16

Dit prachtige handgeweven vloerkleed, gemaakt van wol en viscose, geeft iedere 

ruimte warmte en sfeer. Met een afmeting van 4,0 bij 2,6 meter is dit kleed een ware 

eyecatcher! Kan jouw woning of kantoorruimte nog wel wat aankleding gebruiken? 

Met dit item creëer je meteen een chique uitstraling. Het kleed is van uitstekende 

kwaliteit en pluist niet. Het materiaal is zo geweven dat het kleed stevig en dik 

aanvoelt.  

• Specificaties: Brinker Carpets vloerkleed, New Loop 820, taupe/grijsbruin 

• Handgeweven 

• Gemaakt van wol en viscose 

• Wel 4,0 x 2,6 meter! 

• Kleur: taupe/grijsbruin 

Deze kavel wordt aangeboden door: VB Investments 

Handgeweven vloerkleed
van Brinker Carpets

Avondje uit? 
Bowlen en diner
Voor 10 personen



KAVEL 17

Heb je iets bijzonders te vieren en wil je een feestje geven op een bijzondere locatie? 

Dan is dit de perfecte kavel voor jou! Een sfeervolle ambiance met gezellige bar en 

enthousiaste vrijwilligers, inclusief drankjes. Kortom alles wat je nodig hebt voor 

een top feest! Wil je extra uitpakken? Deze ruimte biedt tevens mogelijkheden tot 

catering en muziekoptredens. Of dit nu voor vrienden, collega’s of zakenrelaties is, 

van alles is mogelijk!

• Voor maar liefst 30 personen, inclusief drank

• Een sfeervolle ambiance

• Enthousiaste vrijwilligers

Deze kavel wordt aangeboden door: Businessclub De Heuvelrug

Feestavond Business Home
(Voor 30 personen incl. drank)



KAVEL 18

De Simac Ladies Tour 2022 vindt plaats van 30 augustus tot en met 4 september. Alle 

topteams doen mee aan deze enige officiële Women’s World Tour etappekoers in de 

Benelux. De afgelopen jaren was de wedstrijd een garantie op strijd en spektakel. 

Afgelopen jaar was Chantal Blaak de winnares van het eindklassement en won Marianne 

Vos drie etappes. De etappes vinden dit jaar plaats in Lelystad, Ede, Gennep, Landgraaf, 

Sittard en Arnhem.  

Dankzij hoofdsponsor Simac kunnen we drie vipplaatsen aanbieden tijdens een van 

de etappes (in nader overleg te bepalen welke). Als speciale gast krijg je toegang tot 

de vipruimte waar uiteraard voor een natje en droogje wordt gezorgd. De wedstrijd 

kun je live beleven vanuit een speciale volgwagen die zich tussen de strijdende dames 

begeeft. Afhankelijk van het koersverloop kom je direct in het wiel van de kopgroep te 

zitten! Als klap op de vuurpijl mag één van de drie gasten op het podium de leiderstrui 

overhandigen aan de koploopster in het klassement.

Deze kavel wordt aangeboden door: Simac 

Simac Ladies Tour 



KAVEL 19

Overnachten en dineren op 2 geweldige locaties in Roermond. In Het Arresthuis, de 

voormalige gevangenis van Roermond, zal geen gast de ontberingen van vroegere 

tijden meer hoeven doorstaan. Vanuit het hotel vertrek je per taxi naar het met 

1 Michelin ster bekroonde restaurant, waar je een heerlijk diner staat te wachten 

inclusief wijnarrangement. Vervolgens word je per taxi naar een echte cel bij “Het 

Arresthuis” gebracht waar je de nacht zal doorbrengen. In de ochtend wacht je een 

uitgebreid ontbijtbuffet.  

• Laat je volledig in de watten leggen 

• Inclusief diner & wijnarrangement bij met 1 Michelin ster bekroond restaurant  

• Voor 2 personen 

Deze kavel wordt aangeboden door: Van Loon Advocaten

Slapen in de gevangenis
(incl. Michelin diner en wijnarrangement)



KAVEL 20

Spakenburg staat bekend om zijn imago als eeuwenoud vissersdorp met 

visindustrie en traditionele klederdracht. Ruud van Diermen ontvangt je graag in 

‘t Schippershuys voor een unieke Bottertocht. Je betaalt volgens Ruud voor deze 

ervaring altijd te weinig. Je gaat deze dag terug in de tijd om een uniek evenement 

te beleven: een botterrace op het IJsselmeer inclusief uitleg Palaver. Op deze dag leer 

je Spakenburg niet alleen kennen vanaf het land, maar ook vanaf het water. 

Vanzelfsprekend zal het nuttige en het aangename worden gecombineerd. Ideaal 

voor een bedrijfsuitje of een familiefeest! Een unieke belevenis waar nog lang over 

zal worden gepraat, dus grijp je kans!

Deze kavel wordt aangeboden door: RU-Vis Leusden

Bottertocht arrangement
24 personen, geheel verzorgd

Slapen in de gevangenis
(incl. Michelin diner en wijnarrangement)



KAVEL 21

Deze kans kun je niet voorbij laten gaan: laat je verrassen tijdens een spetterende 

avond! Deze avond belooft culinaire hoogstandjes, goed gezelschap en een 

fantastische sfeer. Het diner zal worden verzorgd door een thuischef, vergezeld van 

een bijpassend wijnarrangement. Rien en Ben zullen ervoor zorgen dat het je aan 

niks zal ontbreken deze avond en ook de afwas kun je gewoon laten staan. 

• Culinair genieten met thuischef

• Inclusief wijnarrangement

• 8 tot 10 personen

Deze kavel wordt aangeboden door: BRAM Vitaal!

Dineren met thuischef
bij Rien Bouman en Ben Koelewijn 



KAVEL 22

Menig voetballiefhebber zal onder de indruk zijn van dit collectors item! En dit 

authentieke Nederlands EK-Shirt uit 1988, hét jaar waarin Nederland triomfeerde, 

kan van jou zijn! Het shirt is gesigneerd door de man van het winnende doelpunt, 

Marco van Basten. Zie jij deze parel al hangen in de lunch-of vergaderruimte op 

kantoor? Of heb je misschien een mooi plekje in gedachten bij jou thuis? Grijp dan je 

kans, want dit shirt is er één uit duizenden.

• Unieke eyecatcher

• Collectors items

• Met echtheidscertificaat

Deze kavel wordt aangeboden door: CTS IT

Origineel ingelijst 
Nederlands EK-shirt ‘88 
gesigneerd door Marco van Basten 



De organisatie & facturatie vindt plaats vanuit de Stichting Vrienden van DOVO.

DOVO Summer Festival wordt georganiseerd vanuit Stichting Vrienden van DOVO, 

in samenwerking met voetbalvereniging DOVO en Businessclub De Heuvelrug. De 

opbrengsten van dit event komen geheel ten gunste van de voetbalvereniging. 

Wij danken alle sponsoren en vrijwilligers van harte voor hun bijdrage aan deze 

fantastische avond.  

 BTW en facturatie: 

• De toegangskaarten zijn € 100,- per stuk. Voor particulieren geldt dat deze prijs 

inclusief BTW is. Voor bedrijven geldt dat deze prijs exclusief BTW is.  

• De op de kavels geboden bedragen worden vermeerderd met BTW. 

• Op de verkoop van loten is geen BTW van toepassing. 

• Facturatie vindt plaats vanuit Stichting Vrienden van DOVO. 

 


