“Ja, ik bied een helpende hand!”
Stichting Auto en Motorrally Zwolle
T.a.v. Ronald2Emma
Eikenpage 10
7943 RV Meppel

Steun onze rit door 20 landen
8.500 kilometer in 17 dagen
Voor het Ronald McDonald Kinderfonds
en het Emma kinderziekenhuis

Ronald2Emma is er klaar voor!!

Op vrijdag 24 mei vertrekken 2 vrouwen en 10 mannen
met 4 motoren en 4 auto’s uit Amsterdam om op zondag
9 juni na 17 dagen en 8.500 km weer te arriveren in
onze hoofdstad. Een monstertocht van 8.500 kilometer
door 20 landen die symbool staat voor de lange tocht die
kankerpatiëntjes moeten doorstaan om na de diagnose
terug te vechten naar een gezond en normaal bestaan. Op
deze manier willen alle deelnemers iets terug doen voor
alle medewerkers en vrijwilligers waar een ieder vanuit
eigen achtergrond waardevolle ervaringen mee heeft
opgedaan. De tocht wordt door een groot aantal bedrijven
gesponsord zodat er aan het einde van de rit voor beide
doelen; het Ronald McDonald Kinderfonds en het Emma
Kinderziekenhuis een mooie opbrengst zal worden
verdeeld.

Alle voorbereidingen op deze tocht inclusief
mogelijkheden om bij te dragen zijn te vinden op:

www.ronald2emma.nl

de

Rabobank: 1084.45.305 (IBAN: NL74RABO0108 4453 05)

Hartelijk dank voor uw bijdrage,
Het Ronald2Emma team

Bankrekeningnummer :..............................................................
Datum :........................................................................................
Handtekening :............................................................................

Meer informatie over onze sponsorpakketten voor bedrijven,
zie www.Ronald2Emma.nl
Ik machtig hierbij de Stichting Ronald2Emma om de bijdrage
eenmalig van mijn rekening af te schrijven.

€ …………………………,€ 25,- (waarde van een knuffelbeer voor een kind)
€ 60,- (waarde van één overnachting in een RMcD Huis)
€ 170,- (10,- per dag)
€ 200,- (25,- per motor/auto)
€ 400,- (20,- per land)
€ 850,- (1,- per 10 km) (niveau supporter)
€ 825,- (waarde van de gemiddelde verblijfsduur
van de ouders in een RMcD Huis)
€ 1200,- (100,- per deelnemer)

Ik steun het team met een bedrag van:

Bedrijfsnaam (indien van toepassing) :......................................
De heer/ mevrouw :....................................................................
Adres :.........................................................................................
Postcode + plaats :.....................................................................
E-mailadres :...............................................................................
Telefoonnummer :.......................................................................

Machtigingsformulier

