LIONS CLUB MAASTRICHT

Jaarlijkse rally Lions Club Maastricht

Iedereen is welkom!
Het is de Lions Club Maastricht een waar genoegen u wederom
uit te nodigen voor een geweldige toertocht door Belgisch en
Nederlands Limburg plus de Eiﬀel. Iedereen is welkom! Ook elke
auto is mogelijk, mits technisch goed in orde. Dus Lions vertel uw
familie, vrienden en kennissen over dit jaarlijks event. Primair gaat
het hier om de belevenis van een rally en om uw doel te bereiken,
binnen afgesproken tijden en met uitvoering van opdrachten, maar
vooral genietend van de omgeving en elkaar. De opbrengst van de
rally wordt overgemaakt naar het goede doel. Het betreft hier het
Toon Hermans Huis. Voor de Lions geldt: we serve.

Datum: zondag 09 sept.2018
Tijd: 9.30 uur
Locatie: Kasteel Vaalsbroek
Vaalsbroek 1
6291 NH Vaals
Kosten: 87,50 € per persoon
kinderen (onder 18 jaar) gratis

Deadline inschrijving:
01 september

BESCHRIJVING VAN DE RALLY
We verzamelen ‘s ochtends vanaf 09.30 uur bij Kasteel Vaalsbroek. Na genoten te hebben van koﬃe
met gebak wordt om 10.00 uur gestart. De totale toertocht duurt rond de 4 tot 5 uur. Er is rondom de
lunchtijd een locatie ingevoerd, alwaar u kunt genieten van een lichte lunch en nadien weer vrolijk en
opgelucht kunt verder rijden. Er is weer gezorgd voor schitterend vergezichten en plaatsen waarvan u
niet wist dat ze bestonden. Deze of gene zou kunnen verdwalen
De rit eindigt weer bij Kasteel Vaalsbroek en wordt afgesloten met een diner buﬀet en
prijsuitreiking. Dit zal tegen 17:00 - 18:00 uur plaatsvinden.

LIONS CLUB MAASTRICHT

INSTRUCTIES VOOR AANMELDING
ALS
DEELNEMER EN/OF SPONSOR

Inschrijving
Deadline 01 september 2018
Indien u actief wenst deel te nemen, hebben wij de volgende informatie van u nodig:
Naam:
Evt. Bedrijfsnaam:
Adres:
E-mail:
Aantal volwassen deelnemers per auto:
Aantal kinderen per auto:
Merk en model auto:
Deze gegevens verzenden aan: gerbennink@telenet.be

Betaling
Kosten: 87,50 € per persoon (boven 18 jaar) (dit is inclusief koﬃe met gebak; lunch en diner)
ING bank:
IBAN: NL78 INGB 0674 5482 56
BIC: INGBNL2A
t.n.v. penningmeester St. Serviceprojecten Lionsclub Maastricht
o.v.v. Rally 2018

Sponsors

vermeld in het programma boekje
Goud

500 Euro

(hele pagina in programma boekje)

Zilver

250 Euro

(halve pagina in programma boekje)

Brons

125 Euro

(kwart pagina in programma boekje)

