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Sponsor worden van de 1e Almere Land Art Rally 
 
Doet u ook mee? Wilt u ons steunen? 
 
Op zondag 17 mei organiseert RC Almere Weerwater de eerste Almere Land Art Rally. 
Met maximaal 75 equipes vertrekken we in de ochtend vanaf Mercedes Benz dealer 
Sternauto aan de Huchtstraat 10 in Almere voor een super gezellige dag.  
De opbrengsten van deze rally zijn voor de Kinderkliniek Almere die daarmee een 
magische koffer, ooit beschikbaar gesteld door de CliniClowns, weer nieuw leven in te 
blazen. Kinderen die voor (soms zware) dagbehandeling komen, kunnen met de koffer 
even hun aandacht naar leuke dingen verleggen.   
 
Bij deze dag hoort natuurlijk een mooi informatief rallyboekje (A5). U kunt daar in een 
advertentie plaatsen en daarmee exposure verkrijgen bij de deelnemers die allen uit de 
regio komen. Daarnaast bieden wij u ook de mogelijkheid om desgewenst zelf ook deel 
te nemen ad € 150,00 per equipe (2 personen en 1 auto.  
 
U krijgt dan een mooi genummerd rallybordje, een rallyboekje met de route en 
wetenswaardigheden, koffie met iets lekkers bij de start,  
professionele uitleg bij 2 geselecteerde Flevolandse Land Art objecten, een heerlijke 
lunch met historische verrassing, koffie/thee onderweg,  
een afsluitende borrel bij restaurant VIEW aan het Almeerse Weerwater en een digitale 
fotoreportage. Voor de winnaar is er natuurlijk een mooie prijs met wisselbeker. 
 
De advertentie- en combinatietarieven zijn: 
Zonder eigen deelname aan de rally: 
 
€ 150 voor 1/4 van A5  
€ 275 voor 2/4 van A5  
€ 400 voor 3/4 van A5 
€ 525 voor 1/1 van A5 
 
Met deelname van één equipe aan de rally 
€ 150 voor 1/4 van A5 + € 150 equipe - €   25 = € 275,00  
€ 275 voor 2/4 van A5 + € 150 equipe - €   50 = € 375,00 
€ 400 voor 3/4 van A5 + € 150 equipe - €   75 = € 475,00 
€ 525 voor 1/1 van A5 + € 150 equipe - € 100 = € 575,00 
 
Mocht u speciale wensen hebben, schroom niet en neem even contact met ons op via 
p.offerman@planet.nl. Wij hopen dat wij op u mogen rekenen, mede namens de 
Kinderkliniek Almere heel veel dank. 
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