’t Spandersbosch Lustrum Rally 2022
Zaterdag 17 september 2022; start bij Volvo Buitenweg te Naarden
Vanaf € 200 per equipe, tour- en sportklasse

Doe je mee?!
Iedereen kan mee doen!!
Het maakt niet uit met wat voor auto je meerijdt. Een klassieker, cabrio, elektrische auto of een
exoot, alles is welkom! Het gaat primair om het meedoen en genieten met elkaar van deze prachtige
tocht ter ere van het 100 jarig bestaan van onze club.
Het programma:
09.00 uur - Inloop op startlocatie (Volvo Buitenweg Naarden), met koffie/thee en wat lekkers
10.00 uur - Start route tourklasse en sportklasse
Aankomst lunchlocatie circa 2,5 uur na vertrek. Daar krijgen jullie een lunch aangeboden. De lunch
duurt ongeveer een uur.
Het middagtraject duurt ongeveer 2 uur. Finish vanaf 16.00 uur op ’t Spandersbosch
Vanaf 16.30 uur borrel en prijsuitreiking
Vanaf 17.30 uur BBQ
Vorm je team:
Een equipe bestaat uit twee personen (een bestuurder en een navigator), dus bel je maatje op, blok
de agenda op 17 september en schrijf je in!
Kosten inschrijving:
Een inschrijving kost per equipe (2 deelnemers) voor particuliere deelname €200 en voor zakelijke
deelname €250 excl. btw. Voor de zakelijke deelnemers bieden wij gratis een vermelding van
bedrijfslogo in het routeboek en start/finish-boog. Het bedrag is inclusief koffie/thee met wat
lekkers, lunch, borrel en BBQ (inclusief 3 consumpties).
Aanmelding:
Het belooft echt een fantastische dag te worden, er kunnen ongeveer 70 equipes mee doen aan deze
unieke Lustrum Rally, dus wacht niet te lang met aanmelden!
Aanmelden kan heel eenvoudig: als je mee wilt doen vul dan het on-line formulier in of stuur een
mail naar lustrum@spandersbosch.nl, vermeld svp je naam, mobiele nummer, je equipe-genoot,
merk en type auto, of je privé of zakelijk wilt deelnemen, tourklasse (beginners) of sportklasse
(gevorderden)
Organisatie:
Sponsorcommissie: Rens Kolkman (06-51459773) en Jeroen Jansen (06-39600928)
Alle aanmelders ontvangen in de week voor de Rally verdere relevante informatie via e-mail.

