
Kiwanis Midzomeravond Rally 2012
Op vrijdag 8 juni 2012 organiseert de Kiwanis Club Barneveld voor de zesde keer de 
midzomeravond rally. Een evenement, zeker gezien het succes van voorgaande jaren, om  
niet te missen! Mede door het feit dat de opbrengst ten goede zal komen aan “Rally for Kids”. 

Met vele types auto kan weer worden deelgenomen: oldtimers, cabrio’s, klassiekers, semi- 
klassiekers, liefhebbersauto’s, young-timers, hobby-timers en sport-timers. Het is allemaal  
mogelijk,  maar helaas is uw dagelijkse vierwieler NIET welkom. Graag willen wij er een mooi  
en stijlvol geheel van maken.

Wederom kan gekozen worden voor de tourklasse of voor de iets pittigere sportklasse, zodat 
het een interessante rally is voor zowel onervaren als ervaren deelnemers. Beide afstanden 
zullen niet meer dan 80 kilometer bedragen.   

Datum: vrijdag 8 juni 2012 

Het programma ziet er als volgt  uit:
17.30 - 18.00:  Ontvangst deelnemers bij “Kasteel de Schaffelaar” te Barneveld
18.00 - 18.30:  Heerlijk buffet voor alle deelnemers!
18.30 - 18.50:  Welkomstwoord en instructies
19.00 - 20.00:  Start vanaf “De Schaffelaar”
22.00 - 23.00:  Terugkomst op het kasteel met aansluitend een gezellige aangeklede borrel
0.00:                   Prijsuitreiking  

Het inschrijfgeld bedraagt 120,- euro per team en daarbij is inbegrepen:
•  Ontvangst met beenham buffet
•  Professionele organisatie en begeleiding van rally
•  Drankje onderweg
•  5 consumptiebonnen p.p + diverse hapjes tijdens de afsluitende borrel.

Schrijf u in door bijgevoegd inschrijfformulier te  
faxen/mailen naar 0342-421052 / kiwanisbarneveld@gmail.com.  

Voor vragen neem contact op met Bauke van Kalsbeek 06-22450396.

Er is plaats voor maximaal 125 deelnemende teams, dus snelle inschrijving  
is aan te bevelen. Uiterlijke inschrijfdatum is 1 juni 2012



Inschrijfformulier 
deelname 
autorally 2012

Hierbij melden ondergetekenden zich aan voor deelname aan de door de Kiwanis Club Barneveld te organiseren 
autorally op vrijdag 8 juni 2012.

De kosten voor deelname, € 120,00 per team, worden door de deelnemers voldaan door genoemd bedrag uiterlijk  
1 juni 2012 te storten op de volgende rekening: Kiwanis Club Barneveld: Bankrekeningnummer 92.97.11.580. 
onder vermelding van Midzomeravondrally.

CHAUFFEUR: (aanspreekpunt)

Naam: 

Adres:

PC en woonplaats: 

Telefoon:

E-mail adres: 

NAVIGATOR:

Naam: 

Adres: 

PC en woonplaats:

Telefoon:

 

Merk/type en bouwjaar voertuig: 

 

Klasse [graag aankruisen] Aantal extra meerijders : …….................……..……… (€ 50,00 per persoon)

O Tourklasse

O Sportklasse

Wilt u een extra donatie doen aan “Rally for Kids”? 

 

Vul hier het extra bedrag in: Extra donatie € …........……. 

(Indien u een factuur wenst, graag opgave naam …….................……..……… adres...……..............................………………. en postcode/plaats..................................................... tbv de factuur) 

Dit formulier uiterlijk 1 juni 2012 inleveren bij.

Bauke van Kalsbeek, Van Breugelplantsoen 17, 3771 VM Barneveld

E: kiwanisbarneveld@gmail.com, F: 0342-421052, M: 06-22450396

Deelnemers worden genoteerd in volgorde van binnenkomst; u ontvangt een bevestiging van uw inschrijving. 

Mocht u meerdere teams willen inschrijven, raadpleeg onze site www.kiwanis.nl/barneveld en download extra formulieren 

 


