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Geachte Lezer, 

Op zaterdag 25 mei a.s. vindt de negende Miglia Daventria Rally plaats. De rally wordt georganiseerd door de Rotary 

Deventer en evenals in drie voorgaande jaren zal de opbrengst van de rally ten goede komen aan het Rode Kruis 

afdeling Deventer. 

 
 

De samenwerking tussen Rotary Deventer en het Rode Kruis heeft ertoe geleid dat aan de rally een nieuwe klasse is 

toegevoegd waarin plaats is voor ongeveer 30 jongeren met een beperking.   

Zij rijden als bijrijder/navigator mee in de rally.  

Vanaf zaterdagochtend tot aan het eind van de middag zijn zij gast van de Rotary en het Rode Kruis en rijden zij mee 

in een eigen klasse van een volwaardige autorally. Uiteraard wordt er onderweg geluncht en is er aan de finish nog 

een hapje en drankje én de prijsuitreiking.  

De afgelopen drie jaar hebben zo een dertigtal jongeren een geweldige dag gehad. Dit jaar willen wij dit graag 

herhalen. 

 

Het Rode Kruis nodigt u graag uit, direct of indirect, hieraan deel te nemen. Voor begeleiding wordt gezorgd en - 

indien nodig - bestaat ook de mogelijkheid dat u uw eigen begeleiding inbrengt. 

 

Als voorzitter van het Rode Kruis Deventer doe ik een indringend beroep op u om ons te helpen om dit te realiseren.  

Wij kunnen wel een aantal mensen een geweldige dag willen bieden, maar u, de deelnemer, de verzorger(s) van 

diezelfde deelnemer, bent daarin bepalend.  

 

 



Aan u vraag ik ons het vertrouwen te geven, zodat wij net als in 2016, 2017 en 2018 een groot aantal jonge mensen 

tussen de 12 en 25 jaar een unieke ervaring kunnen aanbieden. Wij zullen daarbij alles in het werk stellen om dat in 

alle opzichten goed te doen, verantwoord en met recht aan de deelnemers en zij die hen vertegenwoordigen. 

. 

Een projectteam bestaande uit Nineke de Vries en Miranda Pereboom, pakken dit binnen het Rode Kruis op.  Zij 

kunnen al uw vragen beantwoorden en met hen zijn verdere afspraken te maken. Zij zullen u ook van alle 

noodzakelijke informatie m.b.t. de rally voorzien. 

Aan mij is het om u namens de Rotary Deventer en het Bestuur van het Rode Kruis afdeling Deventer te vragen om, 

bijna letterlijk, ’in te stappen’. 

Ik hoop op een groot aantal deelnemers. Voor hen wordt het immers georganiseerd en zij bepalen derhalve het 

succes van zaterdag 25 mei a.s. 

 

Ik reken op u. 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Hattink, Voorzitter Rode Kruis afdeling Deventer      Maart 2019 

 

 

 



 

 
 

Ja, ik rij graag mee met de MIGLIA DAVENTRIA RALLY op zaterdag 25 mei 2019. 

 

Voornaam…………………………………………………………………Achternaam…………………………………………………………………………… 

Adres………………………………………………………………………Postcode………………………………Plaats:……………………………………  

E-mailadres………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum………………………………………………………Telefoonnummer…………………………………………………………………… 

s.v.p. hokjes aankruisen die van toepassing zijn: 

 Ik maak gebruik van een rolstoel 

 Ik maak gebruik van een rollator 

 Ik maak gebruik van krukken 

    Ik gebruik een ander hulpmiddel,  namelijk………………………………………………………………………………………………… 

    Ik  heb  een dieet:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ik  ben  allergisch voor:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Tijdens de rally gebruik ik deze medicijnen:………………………………………………………………………………………………… 

    Ik heb hulp nodig bij:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Het is noodzakelijk dat ik een eigen begeleider meeneem op deze dag, onderstaand zijn/haar gegevens:  

Naam………………………………………………………………………………………..Relatie tot deelnemer…………………………………………  

E-mailadres……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

We ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk op 31 maart 2019 

rally@rodekruis-deventer.nl of per post: H.G. Gooszenstraat 10, 7415CL 
Deventer 

 
 

 

Wie kan het Rode Kruis benaderen bij eventuele noodgevallen of vragen 

 
Naam………………………………………………………………………Relatie tot deelnemer……………………………………………………………  

E-mailadres……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:rally@rodekruis-deventer.nl

