Als sponsor maakt u het verschil
Om deze rally mogelijk te maken
Of heeft u zelf wensen?
doen we een beroep op heel veel
Neem dan contact op met
vrijwilligers. Om het tot een finan- Michel Kranz 06-513.447.65.
ZATERDAG
17 JUNI 2017
cieel succes te maken
doen we
beroep op u als sponsor.
Voor meer info ga naar:
Ja, ik schrijf mij in voor de LIONS VEUR TOURRALLY 2017
U kunt
kiezen
uit
onderstaande
www.lionsveurtourrally.nl of
op zaterdag 17 juni 2017 a.s.
promotie pakketten.
email: lionsveurtourrally@gmail.com

LIONS VEUR TOURRALLY 2017

Bestuurder
Sponsorpakketten:
Voor- en achternaam ...................................................................................M/V

LIONS VEUR
TOURRALLY
2018
LI Zondag
NS VEUR
10 juni 2018
TOURRALLY 2017
KLASSIEKE AUTO’S - CABRIOLETS

Pakket
PLATINA
€ 5.000
Pakket GOUD
€ 		3.000
Adres .................................................................................................................
Hoofdsponsor
PC/Woonplaats
- 1 A4
advertentie..................................................................................................
achterzijde
- 1 A4 advertentie routeboek
routeboek
- Inschrijving 3 teams
Telefoon ............................................................................................................
- Inschrijving 3 teams
- Logovermelding
E-mail
- Logo
op ................................................................................................................
alle rallyschilden
enBijrijder
startboog
Voor- en achternaam ...................................................................................M/V

Pakket ZILVER

Gegevens auto

€ 1.500

Advertenties

- 1/2Automerk
A4 advertentie
routeboek
in het routeboek
...........................................
TypeAdvertentie
......................................................
- Inschrijving 2 teams
- 1 A4 pagina		
€ 750
Bouwjaar ............................................. Kenteken
- Logovermelding
- 1/2 .............................................
A4 pagina		
€ 350
1/4
A4
pagina		
€ 200
Dit formulier graag scannen en mailen naar lionsveurtourrally@gmail.com.
Uw inschrijving geschiedt na ontvangst van € 175,00 op bankrekening
NL51 ABNA 0476 5673 35 t.n.v. Lions Club Leidschendam Veur o.v.v. naam bestuurder.
Voor sponsormogelijkheden
neem kontakt op met Michel Kranz 06-513.447.65 of
Onze sponsors
van 2017:
kijk op onze website www.lionsveurtourrally.nl.

Zaterdag 17 juni 2017
Opbrengst bestemd
voor Stichting Live

- 10.30 tot 11.30 ontvangst in
Zoetermeer met koffie
- 11.30 intake en briefing over de route
- 12.00 start eerste team.
Onderweg lunchen we op locatie
- 16.30 - 17.30 finish
- 17.45 afsluiting met buffet en
prijsuitreiking

DOET U OOK MEE?
U steunt dan Stichting Live
en de hart- en diabeteszorg
in Suriname!
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Er wordt gebruik gemaakt van
verschillende kaartleessystemen
zoals de bekende bol pijl,
kaartfragmenten met ingetekende
punten en blinde kaarten.
Over het gehele parcours worden
controles ingebouwd om tot een
eindklassering te komen.
Maar let op: het is geen snelheidsrit!
Het motto is: Genieten!

Wegens groot succes organiseert de
Lions Club Leidschendam Veur op
zondag 10 juni 2018 voor de tweede
maal de Lions Veur Tourrally.
Een evenement waar iedere
enthousiaste toerrijder aan
mee kan doen, al was het maar
omdat de opbrengsten voor het
Goede Doel bestemd zijn.
De opbrengst van de rally wordt
geschonken aan de Stichting Live
en aan de Hart- en Diabeteszorg in
Suriname.

De start is gepland in Leidschendam
en de route leidt o.a. door het Groene
Hart met onderweg mooie
pleisterplaatsen en een
prachtig oer-Hollands
landschap, wat de tocht
extra aantrekkelijk maakt.
De start is om 11.00 uur in
Leidschendam en rond 17.00
uur zal daar de eerste auto ook weer
finishen.De totale lengte van het
parcours is ongeveer 150 km en de
rit zal ongeveer vijf uur duren.

De organisatie is in handen van
Lions Club Leidschendam Veur in
samenwerking met een professionele
rally organisatie.
Wij verwachten wederom een
interessant deelnemersveld met
mooie authentieke automobielen.
Het maximaal aantal equipes voor
deze rally is vastgesteld op 100.
Het inschrijfgeld is € 185,00 per
equipe (2 pers.), inclusief ontvangst,
lunch, borrel, maaltijd, het routeboek
en een rallyschild voor op de auto.
De dag wordt afgesloten met een
originele Surinaamse maaltijd.
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Reserveer alv
a!
in uw agend

DOET U OOK MEE?

U steunt dan Stichting Live
en de hart- en diabeteszorg in
Suriname!

HART- EN DIABETESZORG IN
SURINAME

In Suriname blijven hart- en suikerziekte (en de gevolgen daarvan) nog
te vaak onvoldoende behandeld,
veelal door geldgebrek.
Nederlandse specialisten zetten
zich belangeloos in om hart- en
diabetespatiënten in Suriname een
passende behandeling te geven.
Door bij te dragen aan de ontwikkeling en introductie van een e-health
app (90% van de Surinaamse
bevolking bezit een smartphone)
kunnen we de bereikbaarheid van de
zorg voor de patiënt vergroten.

STICHTING LIVE

Stichting Live ondersteunt diverse
activiteiten die gericht zijn op het
helpen van mensen met een
verstandelijk en/of lichamelijke
handicap.

