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Geacht bestuur van Rotary club Ermelo-Putten, 

 
Namens het bestuur van de Stichting VMTC-Rotary nodigen wij zowel de Rotary club Ermelo-Putten 
als de VMTC uit om gezamenlijk het jaarlijkse Motary evenement te willen organiseren en volgens  

het bekende concept uit te voeren. 
 

De 29e Motary is gepland op:   zaterdag 11 juni 2022.  
 
De Motary wordt gereden om gelden te genereren voor één of meerdere goede doelen.  

Het bestuur van de Stichting VMTC-Rotary doet het verzoek om met voorstellen te komen voor een 
goed doel voor de Motary 2022. Het streven is dat vóór 1 december 2021 de Goede Doelen commissie 
een project kan aanwijzen als doel waar de Motary 2022 voor gereden gaat worden.  Gezien de 

doelstelling van de Motary moeten projecten in ieder geval ondersteuning bieden op één van de focus 
gebieden van Rotary en op het gebied van welzijn in het algemeen. 
Suggesties voor goede doelen kunnen aangemeld worden bij de Goede Doelen commissie. 

 
Wij verzoeken u om, in samenwerking met de VMTC, een route met locaties uit te zetten. 
De catering op de locaties behoort tot de taak van de Rotary. Tevens verzoeken wij u om de 

fondsenwerving ter hand te willen nemen.  
Wilt u ook een begroting van kosten en baten opmaken en deze tijdig, doch uiterlijk één maand voor 
het evenement, aan het bestuur van de Stichting VMTC-Rotary doen toekomen.  

 
Tevens willen wij uw club en de vrijwilligers alvast attent maken op de mogelijke datum van de 
Startavond: 

                                       dinsdag 15 maart 2022 
  
Wij wensen u veel succes en plezier met de voorbereidingen van de 29e Motary in 2022.   
.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Bertjan Jousma 
secretaris stichting VMTC-Rotary 
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