
Kiwanis Haringparty

Succesvolle Haringparty 
smaakt naar meer
Vrijwilligersorganisatie Kiwanis Helmond 
Land van de Aa kan terugblikken op een suc-
cesvolle Haringparty. Dat was een opluchting 
nadat de belangstelling tijdens de twee voor-
gaande jaren tegenviel. De gewijzigde opzet 
bleek een gouden greep. 

De Haringparty is een netwerkevenement gekoppeld 
aan een goed doel. Met de veilingopbrengst van een 
vaatje haring steunt Kiwanis het Unicef-project Stop 
Tetanus. Vijf ondernemingen  - OMD Notarissen, 
ABN Amro Bank, Aben & Slag Advocaten, Van 
de Graft Accountants, Adriaan van den Heuvel 
Makelaars en Adviseurs – droegen het goede doel 
een warm hart toe en stortten elk een bedrag van 
2.500 euro. Daarnaast mochten ze hun relaties uit-
nodigen voor de netwerkbijeenkomst. Ruim 75 van 
hen maakten gebruik van de uitnodiging en kwamen 
op een aangename zomerse woensdagmiddag in 
juni naar het nieuwe Speelhuis in de Onze-Lieve-
Vrouwekerk in het centrum van Helmond.

Hartverwarmend
Kiwanis Helmond haalde met de Haringparty maar 
liefst 9.300 euro op. 4.300 Euro meer dan waarop 
het had gehoopt. Volgens secretaris Herman van 

Dijk had dat alles te maken met de gewijzigde opzet 
van de bijeenkomst: de vijf ondernemingen en hun 
relaties, hun bijdragen en de Amerikaanse veiling-
wijze waarbij niet één persoon aan het einde een 
groot bedrag betaalt, maar iedereen bij elk nieuw bod 
vijftig euro bijdraagt. “Zo gaat het bieden veel langer 
door en hebben we veel meer geld opgehaald voor het 
goede doel”, aldus Van Dijk. De secretaris vond het 
aantal armen dat omhoog ging hartverwarmend. Dit 
was mede te danken aan de grappige kletspraat van 
tonproater Rob Scheepers uit Sterksel en de prachtige 
woorden van Wim Daniëls, schrijver, taalkundige en 
stadsdichter van Helmond. 

Gesponsord evenement
Marc Dekkers van Comee ging uiteindelijk met het 
vaatje haring naar huis. Hij was het ook die met het 
idee kwam van een gesponsord evenement. Met zijn 
communicatie- en evenementenbureau heeft hij hier-
in veel ervaring opgedaan. Hij vierde de Haringparty 
mee als genodigde relatie. “Ik had nooit verwacht 
dat ik het laatste bod zou uitbrengen. In totaal heb 
ik drie keer geboden.” Na afloop van het evenement 
heeft Dekkers het symbolische vaatje mee naar huis 
genomen, maar niet voordat hij het bestuur van 
Kiwanis een deel van de inhoud had toegezegd.


