Bedrijfsuitje voor het goede doel?
Een spannende bedrijvencompetitie, een dag vol sportieve strijdlust en onderlinge gezelligheid,
een goede kans om te netwerken en de teamspirit binnen uw organisatie te laten groeien.

Welkom op het 15e Kartevent van Rotaryclub Zevenbergen eo.
Enthousiaste deelnemers, een ambitieuze organisatie,
maar vooral een tevredenheid bij alle betrokken partijen.
Tevredenheid vanwege een prachtige opbrengsten voor
goede doelen. Voldoende reden om ook dit jaar weer ‘’vol’’
in de startblokken te verschijnen.
Vandaar dat wij op zaterdag 3 maart 2018 met veel genoegen
onze jaarlijkse bedrijven-kartcompetitie organiseren.
De basis zal hetzelfde zijn; karten! Uiteraard zijn uw enthousiaste
supporters weer van harte welkom!
Want ook dit jaar zal er gelegenheid zijn om aan andere activiteiten deel te nemen; lasergamen,
miniracebaan en een pitstopgame. Tevens is er een competitie van armworstelen ofwel
handjedrukken.
Locate en tijd; ‘’Go-Kart-In’’ Kartcentrum, Baanhoekweg 1a in Dordrecht, van 9.00 tot
17.00 uur.
Stellen het enorm op prijs als uw bedrijf of instelling in 2017 weer aan onze kartcompetitie
deelneemt. De opbrengst komt uiteraard geheel ten goede aan goede doelen.
Ook dit jaar hebben wij gekozen voor de traditionele Rotary-Zevenbergen-boottocht voor
ouderen. Op deze dag krijgen ruim 200 ouderen een gezellig dagje uit. Een geheel verzorgde
boottocht door de Biesbosch inclusief Brabantse koffietafel en live muziek. En misschien nog
wel belangrijker voor velen, een dag vol aandacht.
Maar daar blijft het niet bij!
Onze opzet is om ook een door u als deelnemer voorgedragen goed doel een
financiële impuls te geven. Op de kartdag van 2018 ‘’tovert’’ de kartwinnaar van die dag het
gelukkige doel uit de hoge hoed. Een bijdrage van maar liefst €1.000,- gaat dan wellicht naar
het door u voorgestelde goede doel.
Deze kartdag wordt een perfecte gelegenheid is voor de teambuilding van uw collega’s en
medewerkers en tevens is er voldoende tijd om te netwerken met de andere aanwezigen uit
diverse beroepsgroepen en bedrijfstakken.

Als u niet deel neemt aan de kartdag, maar wel onze goede doelen een warm hart toedraagt,
dan kunt u natuurlijk ook sponseren. Elk bedrag is welkom, we kunnen onbeperkt geld
gebruiken. Uiteraard wordt uw geld 100% ingezet voor het goede doel, niets blijft aan de
strijkstok hangen.
De deelnemersbijdrage is €450,- Inclusief 10 consumptiebonnen per bedrijfsteam van minimaal
3 personen. U kunt natuurlijk ook met meerdere teams deelnemen. Er zijn bekers voor de
eerste, tweede en derde plaats, maar deelnemen is belangrijker dan winnen.
In de bijlage treft u een aanmeldingsformulier aan. Wilt u verzekerd zijn van deelname, stuur of
mail het door u ingevulde formulier dan voor woensdag 21 februari op.
Als tip kunnen we u melden dat onze belastingdienst de Rotary ook een handreiking doet; het
sponsor bedrag wat u overmaakt richting Rotary kunt u als kosten in uw administratie
opnemen. Doe er uw voordeel mee!
Wij hopen en verheugen ons op uw deelname aan de kartdag 2018.
Met vriendelijke groet,
Kartcommissie Rotary Club Zevenbergen e.o.
Leo van ‘t Westende, Kees van der Zande en Jan Zuidema
Voor een impressie van voorgaande jaren,
zie onze website: www.rotarykartdag.nl

