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Lions Club Hoogland – WE SERVE

De Club
36 leden
Hoogland en omgeving
Club locatie: De Faam, Hoogland

Wereldwijd 4 miljoen leden

WE SERVE
• Steun aan goede doelen
• Activiteiten voor hulpbehoevenden

En natuurlijk
• Interessante sprekers
• Gezelligheid samen

Lions acties
• Houthakken
• Bridgedrive
• Dorpsfeest kraam
• Highland rally
• Winterdiner
• Etc.



Enkele gesteunde doelen

Alle kinderen 
moeten kunnen 

sporten Zomercarnaval
Kapel restauratie



• Zondag 7 juni 2020
• Hét goede doel: RaceRunners – Paralympische atletiekbaan
• Ca. 75 equipes
• Startpunt in Amersfoort, finish in Hoogland 
• Bestemd voor liefhebbers met een oldtimer, een bijzondere auto 

of mensen die gewoon blij worden van autorijden 
• Volledig verzorgd 

Highland Rally 2020

RaceRunners



De Highland Rally ondersteunt 
RaceRunning

RaceRunning is een 
para-atletiekonderdeel, 
waarbij de atleten 
sporten op een 
RaceRunner.

De atletiekbaan van AV Triathlon is op dit moment niet 
geschikt voor RaceRunning.
Lions Club Hoogland steunt daarom een aanpassing aan 
de Atletiekbaan in park Birkhoven zodat kinderen uit 
Amersfoort, Hoogland en omstreken hier kunnen 
sporten. De baan wordt ook gebruikt door Altis.



Lions club zoekt samenwerking

Hoe kunnen we samenwerken om deze 
groep kinderen te laten sporten?



Donateurpakketten

Wij bieden diverse donateur-pakketten:

• Zakelijke Equipe 270 euro

• Pakket Brons 550 euro

• Pakket Zilver 875 euro

• Pakket Goud 1.150 euro

• Hoofddonateur 2.500 euro

Wie zien uw uitingen:

• Een grote groep geïnteresseerden en betrokkenen bij de Highland Rally

• Alle deelnemers (ca. 70 equipes van 2 personen, plus supporters)

• Alle generiek geïnteresseerden – via website, nieuwsbrieven, pers

• Publiek langs de kant én bij de start in Amersfoort en de aankomst in Hoogland

• Leden van Lions Hoogland en hun netwerk in overige Lions Clubs

• Het netwerk van alle leden van Lions Hoogland (werven van equipes)



Zakelijke Equipe
270 euro

Het arrangement ‘Zakelijke Equipe’ bestaat uit de volgende onderdelen:

• Een ¼ pagina advertentie in het routeboek
• Deelname aan de rally met 1 inschrijving
• Vermelding van logo op de HIGHLAND RALLY website



Pakket Brons
550 euro

Het arrangement ‘Brons’ bestaat uit de volgende onderdelen:

• Een ½ pagina advertentie in het routeboek
• Deelname aan de rally met 2 inschrijvingen 
• Vermelding van uw bedrijfslogo op de HIGHLAND RALLY website



Pakket Zilver
875 euro

Het arrangement ‘Zilver’ bestaat uit de volgende onderdelen:

• Vlaggen of andere visuals bij Start en/óf Finish
• Een ½ pagina advertentie in het routeboek
• Deelname aan de rally met 3 inschrijvingen
• Vermelding van uw bedrijfslogo op de HIGHLAND RALLY website



Pakket Goud
1.250 Euro

Het arrangement ‘Goud’ bestaat uit de volgende onderdelen:

• Vlaggen of andere visuals bij Start en/óf Finish
• Vermelding met logo op het rallyschild
• Deelname aan de rally met 4 inschrijvingen
• Een volle pagina advertentie in het  routeboek
• Vermelding van uw bedrijfslogo op de HIGHLAND RALLY website



Hoofddonateur
2.500 euro

In overleg is een specifiek én exclusief hoofddonateurschap mogelijk. Dat zien wij als maatwerk en 
bevat in ieder geval de volgende kenmerken:

• Prominente vermelding in alle HIGHLAND RALLY uitingen zoals website, nieuwsbrief, 
persberichten

• Vermelding van uw bedrijfslogo op het routeschild
• Deelname aan de rally met meerdere inschrijvingen (bv uw klanten & relaties)
• Het ter beschikking stellen van een prijs en/of ander onderdeel in natura (bv in goodie-bag of 

prominent bij de prijsuitreiking)
• Visuals  bij  vertrek, lunch en aankomstlocatie zoals vlaggen en/of materiaal op tafels en 

eventueel prominent bij de finish getoonde producten.
• Prominent met advertentie in routeboek op pagina 1 en op achterzijde
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Bedankt voor uw bijdrage!

- Mede namens RaceRunners
RaceRunners


