
  

 
 
 
 
 
Running Diner 
 
Een running diner is een diner waarbij elke gang op een ander gastadres wordt 
gegeten. Leden kunnen zich van tevoren aanmelden of zij een gang willen 
verzorgen, waarbij ook kan worden aangegeven hoeveel gasten ze kunnen 
ontvangen. 
 
Het diner kan bestaan uit 1 of 2 voorgerechten, hoofdgerecht en dessert. Het 
laatste kan natuurlijk ook gezamenlijk worden genoten op 1 adres 
(bijvoorbeeld bij de voorzitter).  
Elke gastvrouw/-heer bepaalt zelf wat er gegeten gaat worden. Ook deze gaan 
bij de andere gangen maar een gastadres. Het is leuk om de adressen tot het 
laatst geheim te houden. De verrassing waar men gaat eten en wie er komen 
eten is dan groot. 
 
Let wel: niet iedereen hoeft gastvrouw/-heer te zijn. En je hoeft geen top kok te 
zijn, een lasagne of stamppot kan ook heerlijk zijn.  
 
 
Draaiboek: 
 

01. Datum vaststellen en bepalen of alleen leden of ook de partners kunnen 
meedoen, wel of geen vergoeding geven aan de gastvrouw/-heer. Prijs 
vaststellen van deelname. Bepaal of jullie een goed doel willen 
ondersteunen en zo ja denk dan natuurlijk aan Hart voor Vrouwen met 
een eigen bijdrage per persoon.  

 
02. Uitnodigingen/Save The Date versturen met verzoek om aan te geven of 

men gastvrouw/-heer wil zijn en welke gang men wil verzorgen of 
uitsluitend gast. 

 
03. Lijst maken van wie welke gang klaar maakt en waar men als gast wordt 

verwacht. Dessert gezamenlijk of ook per adres? 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

04. Enveloppen op naam maken met de adressen waar en hoe laat men 
verwacht wordt voor de eerste gang. Deze worden bij alle deelnemers 
(behalve de eerste gastadressen) thuis bezorgd. 

 
05. Enveloppen op naam maken met de adressen waar en hoe laat men 

verwacht wordt voor de tweede gang. Deze worden bezorgd voor de 
gasten bij het voorgerecht en gastvrouw/-heer waarin staat waarheen 
men heen moet voor de volgende gang. Stop deze in een grotere 
envelop om de namen nog even geheim te houden, pas te openen aan 
het einde van de eerste gang (wel de tijd vs reistijd goed in de gaten 
houden). 

 
06. Ook op het adres waar het voorgerecht wordt gegeten krijgen de 

deelnemers een envelop met het adres van het nagerecht en het tijdstip 
van aanvang (pas te openen aan het eind van het eten van het 
hoofdgerecht). 

 
Tip: bij een gezamenlijk dessert is een petit four met IW logo of clublogo 
leuk. Veel wordt dit een gezellige borrel dus bonbons en een kaasplank 
ipv losse desserts is ook altijd goed. 
 

Wij wensen jullie allemaal smakelijk eten, maar vooral veel gezelligheid met 
goede gesprekken. 

 
 


