ZONDAG 15 SEPTEMBER 2013

De Bilt Classic 2013
Op zondag 15 september 2013 zal de allereerste De Bilt Classic
worden verreden. De rally wordt georganiseerd door Stichting
RallyTours. Deze rally zal volledig CO2
neutraal gereden worden. Iedereen met
een auto van vóór 1998 is
van harte welkom op dit
Biltse evenement. De rally
zal in twee categorieën
gereden worden, te weten een Tourrit en een
Tourrally. Vrijwel de gehele rally speelt zich af
op Bilts grondgebied. Uiteraard zijn ook
deelnemers uit andere gemeenten van harte welkom bij De
Bilt Classic.
In 2013 is het 900 jaar geleden dat er
voor het eerst sprake is van bewoning van
het huidige gebied van de
gemeente De Bilt. In dat
kader worden er allerlei festiviteiten gevierd
om de zes kernen van de gemeente en haar
inwoners te verbinden met elkaar.

Een prachtige manier om dat te doen, is al rijdend in een
mooie klassieker over leuke kleine en vaak onbekende
weggetjes.
Stichting RallyTours heeft als doel het
organiseren van autotourrally’s om geld
in te zamelen voor het goede doel. Het
goede doel van De Bilt
Classic is Stichting Stoute
Schoenen uit Bilthoven. Stichting Stoute
Schoenen biedt begeleiding aan kinderen met
een ontwikkelingsbeperking zoals autisme en
ADHD. Uniek is de ontwikkelingsgerichte aanpak van Stichting
Stoute Schoenen. Daarnaast is de gelijkwaardige
samenwerking met ouders een belangrijk onderdeel van hun
visie.
De route voert u langs de mooiste
plekken in De Bilt. Dwars door de
bosrijke omgeving, afgewisseld met
vergezichten over de weilanden van het
veengebied. Op een, waarschijnlijk
voor velen onbekende plek zal er voor u
een heerlijke lunch geserveerd worden.
Alle deelnemers aan de rally zullen een leuke, tijdloze
herinnering ontvangen. Ook de startplaats is nu nog een
verrassing. Alle gegevens zullen op de website te vinden zijn.
Het maximaal aantal auto’s dat aan deze rally kan
meedoen, is gesteld op 100 verdeeld over de beide
klassen. Zoals gezegd zal De Bilt Classic volledig CO2
neutraal gereden worden. Een unicum in het klassieke
rallyrijden. Via TreesforAll zullen er bomen geplant
worden ter compensatie van de CO2 uitstoot.

Het inschrijfgeld bedraagt voor de TourRit € 100,= per equipe
en voor de RallyTour € 120,= (beide op basis van 2 personen).
Hiervoor krijgt u een ontvangst met koffie, lunch en
dinerbuffet. Tevens zijn inbegrepen twee rallyschilden,
routeboek en een leuke, tijdloze herinnering.
U kunt zich via de website
www.DeBiltClassic.nl aanmelden en
inschrijven voor deze rally. Mocht u
geen toegang hebben tot internet
dan kunt u ook een inschrijfformulier
toegezonden krijgen.

Zodra wij uw inschrijving binnen hebben,
dan ontvangt u van ons een factuur. Uw
inschrijving is pas definitief indien het
volledige inschrijfgeld bijgeschreven is op
onze rekening. U kunt het geld storten op
rekeningnummer 51.58.32.669 t.n.v.
Stichting RallyTours. Gaarne onder
vermelding van naam en automerk.

Voor vragen kunt u contact
opnemen met Christiaan van
Nispen, 06 – 2332 5043 of per
mail via info@DeBiltClassic.nl.

Stichting RallyTours, Julianalaan 236, 3722 GW Bilthoven, KvK 57944431

