
U rijdt toch ook mee? Wij stellen het namelijk
enorm op prijs dat u onze rally opluistert met uw
deelname. Mede door uw deelname aan onze 
autorally leveren we namelijk een mooie bijdrage
aan het goede doel. Deze opbrengst wordt dit
maal gedoneerd aan hospice ’t Huis van Heden in
Emmen. We hopen op een substantiële bijdrage en
zoeken daarom uw medewerking!

Aan deze rally beleeft óók de beginnende rally-
rijder veel lol aan, u hoeft geen doorgewinterde
rallyrijder te zijn. We hopen op een groep van 
 equipes en beginnen de rally bij Autobedrijf 
Van Veggel in Klazienaveen. Hier ontvangt u ook
de routeboeken en andere rallybenodigdheden.
Ook leggen we uit hoe de rally te rijden! Verdere
informatie en het rallyreglement, evenals de 
mogelijkheid om u in te schrijven, vindt u op onze
site: www.monarchrally.nl  

Overige informatie
De kosten voor deelname aan de rally bedragen 
 euro per equipe ( personen). U dient uw 
deelnamekosten vóór  april  te voldoen. 
Na inschrijving ontvangt u een factuur. 

Bij de deelnameprijs is, voor  personen, 
inbegrepen: 
•  ontvangst met koffie en krentenwegge 
•  lunch onderweg
• buffet na afloop
•  rallyschild (collectors item) en routeboeken
•  en misschien voor u een beker… 

In het hospice 't Huis van Heden in Emmen is men er voor elkaar én met elkaar, met een lach en 
een traan. Het hospice, gelegen in de bossen aan de Markeweg, biedt plek aan mensen in de terminale
fase van hun leven, als zij deze periode niet thuis kunnen of willen doorbrengen. In het hospice staan 
aandacht en zorg voor de gast centraal. Deze zorg beantwoordt aan de persoonlijke behoefte van 
de ernstig zieke. Het streven is dan ook om het hospice zoveel mogelijk een thuiskarakter te geven. 
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PROGRAMMA
�:�� uur
Ontvangst met koffie en krentenweg-
ge aan de Kruizenmunt  in Klazie-
naveen. Uitreiking rallybenodigdheden
(rallyschild, reglement en routeboek).

��.�� uur
Welkomstwoord voorzitter Rotaryclub
Emmen-Monarch en uitleg over de rally.

��.�� uur: 
Start eerste equipe. Halverwege de route
genieten we van een heerlijke lunch. 
De lunchlocatie is een verrassing.

�	:�� uur: 
De eerste equipes komen (mits goed 
gereden) rond deze tijd aan op onze
eindlocatie. Waar dit is blijft nog een 
verrassing.

�
:�� uur: 
We eindigden de rally met een gezamen-
lijk buffet. Na het buffet is de prijsuit-
reiking. We reiken als eerste prijs een
bronzen beeldje uit en als tweede en
derde prijs een beker. Ook de meest 
originele equipe ontvangt een beker. 
En natuurlijk reiken we ook pechprijs uit.

± ��.�� uur:
Einde programma.

GRAAG TOT ZIENS OP ZONDAG 24 APRIL!



De leden van Rotaryclub Emmen Monarch zetten zich herhaaldelijk in om geld bijeen te brengen
voor goede doelen en organisaties die een steuntje in de rug verdienen. Dit jaar koos Rotaryclub
Emmen-Monarch voor de rally het goede doel hospice 't Huis van Heden in Emmen. Hier is men er
voor elkaar én met elkaar, met een lach en een traan. Het hospice, gelegen in de bossen aan de
Markeweg, biedt plek aan mensen in de terminale fase van hun leven, als zij deze periode niet
thuis kunnen of willen doorbrengen. Het hospice wordt grotendeels bekostigd door donaties, 
giften en opbrengsten uit sponsoracties. En ook wij willen ons steentje bijdragen.

We hopen zondag  april  met een deelnemersaantal van  equipes een mooi bedrag voor
het hospice te realiseren. 

Wij bieden u verschillende mogelijkheden om te sponseren:

•  Sponsorpakket �
   € ,, u krijgt een A advertentie in het routeboek.

•  Sponsorpakket �
   € ,, u krijgt een A advertentie in het routeboek, een logo op de site met doorlink. 
   En u mag een bedrijfsuiting in de routetasjes voegen.

•  Sponsorpakket �
   € ,, startgeld voor  equipe en u krijgt  magneetborden met uw bedrijf erop, die tijdens 
   de rally op uw autodeuren plaatst (±  x  cm).

•  Sponsorpakket �
   € ,, u krijgt een ½ pagina advertentie in het routeboek, een logo op de site met doorlink 
   en  magneetborden met uw bedrijf erop (±  x  cm). En u mag een bedrijfsuiting in 
   de routetasjes voegen.

•  Hoofdsponsor
   Welk bedrag heeft u hiervoor over? U mag startplaats zijn. Tijdens de opening krijgt u de 
   mogelijkheid iets over het bedrijf te vertellen of even de groep rond te leiden. Uw logo staat 
   op de rally schilden, u krijgt  hele pagina advertentieruimte. Daarnaast mag u iets in de 
   routetasjes voegen.

•  Sponsoring in natura
   Te denken valt aan een bijdrage aan de lunch of tijdens de koffiepauzes, inhoud voor in de 
   routetasjes die iedere equipe ontvangt, prijzen voor de rijders etc.

NOTEER ZONDAG 24 APRIL: RIJ OOK MEE MET DE MONARCH RALLY!

Contactpersoon: Bea Venema 
Telefoon: - | E-mail: info@monarchrally.nl | Internet: www.monarchrally.nl
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