
Deze tweedaagse rally start op vrijdagavond met een rit in het donker en eindigt op zaterdagmid-
dag in Drimmelen. Inschrijven staat open voor de zaterdag of de gecombineerde vrijdag-  
en zaterdagrally. Dit jaar zullen een drietal goede doelen gesteund worden:

• (Financiële) ondersteuning van kleinschalige initiatieven in het Prinses Maxima Kinderziekenhuis in 
Utrecht die een lach op het gezicht van patiëntjes proberen te toveren ondanks hun (langdurig) verblijf 
in het ziekenhuis.

• De EHBO vereniging van Oosterhout, zonder wiens tomeloze inzet veel evenementen 
geen doorgang zouden kunnen vinden;

• Het “50 dingen die je gedaan moet hebben voor je twaalfde” boek, met als doel Oosterhoutse kinderen 
meer buiten te laten spelen. Door ze bijvoorbeeld uit te dagen om slootje te springen, zelf een vuurtje 
maken, een vlot bouwen en dat allemaal in en om Oosterhout.

Voor meer informatie en inschrijven kijk op: www.rt145.nl of mail: RT145Rally@gmail.com RT145.NL

START OP BREDA
INTERNATIONAL

AIRPORT

U draagt de Ronde Tafel Rally 2019 een warm hart toe en wil zo bijdragen aan de opbrengst 
voor het goede doel. Vermelding met naam/logo als Vriend van de Rally op RT145 
facebookpagina en website, in routeboek.

WORD NU VRIEND VAN DE RALLY €145,-

RONDE TAFEL 145 OOSTERHOUT ORGANISEERT 
VOOR DE 9 e KEER DE GOEDE DOELEN RONDE 
TAFEL RALLY OP 19 EN 20 APRIL 2019.

RONDE TAFEL 
RALLY 2019 



RONDE TAFEL RALLY 2019 - SPONSORMOGELIJKHEDEN

Avondrally 19 april, 1 auto, max 2 perso-
nen, incl. eten en drinken, prijsuitreiking en 
overnachting in hotel bij start zaterdag o.b.v. 2 
persoonskamer met ontbijt. 
Maximaal 20 equipes.

Dagrally 20 April, 1 auto, max 2 personen, 
ontvangst, 2 tussenstops, lunch, borrel, 
diner incl. consumpties en prijsuitreiking. 
Maximaal 60 equipes.

REGULIERE TARIEVEN RALLY DEELNAME

ZATERDAG 
€175,- PER EQUIPE

VRIJDAG & ZATERDAG 
€ 350,- PER EQUIPE

RT145.NL

Vermelding in het 
routeboek

Vermelding in 
Facebook updates

Vermelding op 
Facebook pagina

Vermelding op 
website van RT145

Vermelding op cheque 
voor het goede doel 

Mogelijke bijdrage
aan de goodiebag

Equipe Vrijdag

Equipe Zaterdag

Bijzonderheden

650,-350,- 750,-

Tijdens het betreffende onder-
deel dat uw naam draagt krijgt 
u alle ruimte om dit middels 
eigen reclame-uitingen aan 
te kleden. 

Keuze uit de volgende onderdelen:
• Combi Vrijdag: 

Start te Oosterhout – borrel – 
prijsuitreiking vrijdagrally

• Start zaterdagrally op exclusieve 
en fotogenieke locatie

• Checkpoint 1 (ochtend) en 
2 (middag) tijdens de route 
waar alle equipes stoppen in 
gezellige ambiance voor een 
hapje en drankje

• Lunch op een aansprekende 
locatie waar alle equipes de 
tijd nemen

•  Voor lunch en voorbereiding 
van de middagrit

STAAT UW WENS OF IDEE ER NIET BIJ?
NEEM DAN GRAAG CONTACT MET ONS OP OM DE MOGELIJKHEDEN TE BESPREKEN

Prominent in alle
uitingen rondom de rally

De rally sluit af met een grootse
aankomst op een aansprekende
locatie in Drimmelen waar
voldoende mogelijkheden zijn
om prominent met naam en logo
aanwezig te zijn. Deze aankomst
zal toegankelijk zijn voor het
grote publiek waarbij lokale pers
van tevoren op de hoogte wordt
gesteld. De borrel, prijsuitreiking en
het aansluitende diner zullen tevens
uw naam dragen.

1500,-

U draagt de Ronde Tafel 
Rally 2019 een warm hart 
toe en wil zo bijdragen 
aan de opbrengst voor het 
goede doel. 

145,-
VRIEND VAN DE RALLY BRONS SPONSOR ZILVER SPONSOR GOUD SPONSOR HOOFDSPONSOR

Mogelijk voor 
€ 175,- per equipe

Mogelijk voor 
€ 175,- per equipe

Mogelijk voor 
€ 175,- per equipe

2 rallyequipes
(2x auto + 2 personen)

1 rallyequipe
(1x auto + 2 personen)

2 rallyequipes
(2x auto + 2 personen)

2 rallyequipes
(2x auto + 2 personen)

Voor meer informatie en inschrijven kijk op: www.rt145.nl of mail: RT145Rally@gmail.com

Vrijdag: 2 rallyequipes
(2x auto + 2 personen)


