Op donderdag 16 juni organiseert Raethuis in samenwerking met Business Rally Events de

Raethuis Rally
Na een periode van weinig activiteiten kunnen we eindelijk weer wat leuks organiseren. Wij
willen jullie, onze relaties, deze middag laten kennismaken met het rally rijden volgens het
klassieke principe. Test de samenwerking tussen bestuurder en navigator en gebruik de tijd
tijdens de lunch en na afloop tijdens de borrel en diner om kennis te maken met medeondernemers. Wij hebben daar een paar mooie locaties voor geregeld.
Wat houdt het in: via verschillende routesystemen een route rijden van A naar B volgens een
bepaalde gemiddelde snelheid. Voor de meer ervaren deelnemers zullen in de route de
nodige uitdagingen te vinden zijn. De minder ervaren deelnemers kunnen op deze manier
kennismaken met de klassieke rally sport. Het belangrijkste is: plezier en samen de finish
halen!
Het globale programma van deze middag
Vanaf 12.00 uur tot 12.30 ontvangst met lunch
12.45 uitleg middag
13.30 start rally
15.00 tussenstop
15.45 vervolg rally
17.00 uur finish en borrel
18.00 diner en prijsuitreiking
De volledige organisatie is in handen van Business Rally Events.
Wij vragen per team een eigen bijdrage van € 95,- ex btw. De overige organisatiekosten
worden aangeboden door Raethuis. Aan het einde van de rally verwachten we nog een
kleine opbrengst die we zullen schenken aan een goed doel, de Ronald McDonald Hoeve in
Beetsterzwaag. Na inschrijving ontvangen jullie informatie om goed voorbereid aan de start
te staan. Iedere auto mag meedoen van klassieker tot mpv, van diesel tot elektrisch. Je
geeft je op als team (een bestuurder en navigator).
We laten jullie deze dag kennismaken met diverse routesystemen die heel duidelijk worden
uitgelegd. Aan het einde van de dag geven we nog een uitleg over de routes en hebben we
een prijsuitreiking. Daarna kunnen jullie aanschuiven voor het diner.
Meld je nu aan want er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Wij kijken uit naar
jullie aanwezigheid. Aanmelden kan via www.businessrallyevents.nl/raethuis

