
U RIJDT TOCH OOK MEE? 
Wij stellen het enorm op prijs als u onze rally op-

luistert met uw deelname. Mede hierdoor leveren

we een mooie bijdrage aan het goede doel. 

Ditmaal richten we ons op onderzoek naar de 

zeldzame ziekte Epidermolysis Bullosa, een erfelijk

en vooralsnog ongeneeslijke huidaandoening. 

We hopen op een substantiële bijdrage en zoeken

daarom uw medewerking! Dat kan als deelnemer

of als sponsor.

Aan deze rally beleeft ook de beginnende rally-

rijder veel lol. U hoeft geen doorgewinterde rally-

rijder te zijn. We willen zondag  april omstreeks

. uur met een groep van  equipes de rally

starten bij Autobedrijf Van Veggel in Klazienaveen.

Voor verdere informatie over de rally, evenals de

mogelijkheid om u in te schrijven, verwijzen we

naar onze site: www.monarchrally.nl 

De kosten voor deelname aan de rally bedragen

 euro per equipe ( personen). U ontvangt 

hiervoor:

• ontvangst met koffie en krentenwegge 

• lunch onderweg 

• buffet na afloop

• rallyschild (collectors item) 

• routeboek 

• én misschien voor u een beker... 

Rotaryclub Emmen-Monarch doneert dit jaar voor onderzoek naar de ziekte Epidermolysis 
Bullosa. Debra Nederland, de patiëntenvereniging voor mensen met EB, en de stichting 

Vlinderkind, de fondsenwervende organisatie voor onderzoek naar EB, zochten hiervoor een
mooi onderzoek uit. Dit onderzoek, uitgevoerd door het UMCG, helpt de EB-patiënten. 

Kijk op www.debra.nl of www.vlinderkind.nl voor meer informatie.

ZONDAG 2 APRIL 2017 
RIJDEN WE DE 
MONARCH RALLY! MONARCH RALLY
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GRAAG TOT ZIENS OP ZONDAG 2 APRIL!
samen sterk voor genezing van een ernstige huidaandoening



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 richten we ons 
met de Monarch Rally op de vlinderkinderen.

We hopen zondag  april  met een deelnemersaantal van  equipes een mooi bedrag voor
deze vlinderkinderen te realiseren. 

Kunt u niet meerijden, maar wilt u wel bijdragen? Dat kan! Wij bieden u verschillende 
mogelijkheden om te sponseren:

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

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

•  Sponsorpakket �
   € ,, u rijdt met  equipe en krijgt  magneetborden met uw bedrijf erop die tijdens de rally 
   op de deuren geplaatst kunnen worden (ong.  X  cm).

•  Sponsorpakket 	
   € ,, u krijgt een ½ pagina advertentie in het routeboek, een logo op de website met 
   doorlink en  magneetborden met uw bedrijf erop (ong.  X  cm). En u mag een bedrijfs-
   uiting in de routetasjes voegen.

•  Hoofdsponsor
   Uw naam wordt dan verbonden aan de Monarch Rally naam. Bijvoorbeeld: ‘Monarch Rally 
   gesponsord door Gerritsen’. Uw bedrijfsnaam staat op de rallyschilden, u krijgt  hele pagina 
   advertentieruimte en u mag startplaats zijn en/of mede bepalen wat de startplaats wordt. 
   Voor  is de startplaats inmiddels gekozen: Garagebedrijf Van Veggel in Klazienaveen. 
   Ook mag u een bedrijfsuiting in de routetasjes voegen.

•  Productponsoring (in natura)
   Denk hierbij aan een bijdragen aan de lunch of tijdens de koffiepauzes, inhoud aan de route-
   tasjes voor iedere equipe, prijzen voor de rijders etc.

NOTEER ZONDAG 2 APRIL: RIJD OOK MEE MET DE MONARCH RALLY!
Contactpersoon: Bea Venema 

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

HELP ONS HELPEN,
SPONSOR MEE! MONARCH RALLY

M O N A R C H R A L L Y . N L


