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INTRODUCTIE EN WARM WELKOM
Namens de Stichting Rally For Kids heten wij u van harte
welkom tijdens één van onze evenementen.
In dit informatieboekje wordt uitgelegd wat Rally for Kids
is en voor wie wij het allemaal doen.
Er zijn hoofdstukken voor ouders, voor de kids, voor
scholen en instellingen en ook voor sponsoren. En
natuurlijk wordt er veel aandacht geschonken aan de
manier waarop Rally for Kids haar doelstelling waarmaakt.
Wij wensen iedereen veel plezier bij het lezen van dit
informatieboekje en wij hopen jullie te mogen ontmoeten
op onze evenementen.
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WAT IS RALLY FOR KIDS
Rally for Kids is een stichting die zich tot doel heeft
gesteld om in de hoofdzaak kinderen die door het leven
getekend en zijn of die het moeilijk hebben een
onvergetelijke dag te bezorgen, maar ook de mensen die
een steuntje in de rug nodig hebben willen we niet
vergeten en zijn welkom bij ons.
Wij doen dit door onze gasten in het middelpunt van de
belangstelling te zetten en volwaardig deel te laten nemen
aan onze evenementen.
Deze evenementen zijn altijd gerelateerd aan de
autosport. Dat kan wat rustiger door bij een rally te gaan
kijken of wat actiever door het kind naast een coureur
over een circuit te laten rijden. Het idee voor Rally for
Kids is ontstaan na een circuitdag waar wij met twee
geleende auto's aan deelnamen. Na een lange dag zieke
kinderen meegenomen te hebben waren wij getroffen door
het duidelijk zichtbare plezier dat de kinderen
beleefden. Vanuit die ervaring zijn wij in 2006 van start
gegaan met Rally For Kids om nog meer kinderen zo'n
mooie dag te bezorgen.
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VOOR WIE IS RALLY FOR KIDS
Onze doelgroep is in hoofdzaak kinderen die door het leven
getekend en zijn of die het moeilijk hebben, maar ook de
mensen die een steuntje in de rug nodig hebben willen we
niet vergeten en zijn welkom bij ons.
Maar niet alleen de kinderen zelf. Ook hun broertjes en/of
zusjes, ouders en verzorgers zijn uitgenodigd om bij ons
te gast te zijn. Rally for Kids richt zich nadrukkelijk op het
hele gezin. Denk niet te snel dat een kind niet mee kan
doen aan onze activiteiten.
Rally for Kids is niet alleen flexibel maar ook zeer inventief
als het gaat om het bedenken van oplossingen om
werkelijk àlle kinderen een geweldige dag te laten beleven.
Financiële struikelblokken hoeven er ook niet te zijn.
Alle evenementen van Rally for Kids zijn voor onze gasten
namelijk volledig kosteloos!
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HOE WERKT RALLY FOR KIDS
Alles begint natuurlijk met respect voor elkaar dat is ons
vertrekpunt. Onze ervaring is dan dat je er samen altijd
een mooie dag van maakt.
Rally for Kids brengt de gasten in contact met de
autosport. Een niet alledaagse maar wel spannende
wereld. Hierdoor vergeten zij binnen no-time al hun zorgen
en kunnen zij voluit genieten van de dag.
Wij huren een aantal keren per jaar een circuit af.
Er worden een aantal gastrijders met race-/rally
auto's uitgenodigd en de kids kunnen (zonder competitie)
naast de coureur plaatsnemen voor een paar rondes over
het circuit.
Uiteraard bepalen de kids het tempo. Dit wordt als erg
spectaculair ervaren!
Én ook bezoeken we rally’s met de gasten.
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VIP GAST TIJDENS EEN RALLY
Op het serviceterrein van de organisatie zetten wij onze
tenten op. Dit is niet alleen de plaats waar onze gasten
verwelkomd worden maar ook de plek waar wij steeds
weer terugkeren om wat te eten en te drinken en even bij
te komen van het spektakel. Met busjes rijden we naar
een aantal proeven.
Wij hebben daar mooie plaatsen
helemaal vooraan en de kids hebben
goed zicht op het deelnemersveld.
Op het serviceterrein kunnen onze
gasten overal rondlopen en de
sfeer van een echte rally proeven.
De rallysport is een open sport en
alle deelnemers zijn eenvoudig te
benaderen en te fotograferen.
Het is voor de kids erg leuk om te zien wat er allemaal
gebeurd als de rallyauto's binnen komen voor een
servicebeurt. De navigator en coureur hebben overleg
met de teamcaptain over het wel en wee van de auto, de
monteurs zijn druk bezig en overal rijden de rallyauto's af
en aan. De kids komen ogen en oren tekort.
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MEERIJDEN OP CIRCUITDAGEN
Een aantal keren per jaar huurt Rally for Kids een circuit
af om daar onze gasten te ontvangen.
Naast de kids worden er ook een aantal gastrijders met
snelle auto's uitgenodigd. Vaak zitten hier bijzondere en
spectaculaire auto's bij. Rallywagens, raceauto's,
Ferrari's, Porsches en nog veel meer bijzonders vult het
circuit.
Na een briefing aan de rijders gaan deze in groepen het
circuit op. Met naast zich één van de kids! Deze hebben
natuurlijk ook een helm op en zitten goed vast in de
gordels. Veiligheid gaat boven alles bij Rally for Kids.
Dat de veiligheid voor ons belangrijk is blijkt wel uit het
feit dat er deze dag nadrukkelijk géén competitie gereden
wordt. Het enige wat telt is het plezier van de kids. En
reken maar dat we zo'n dag heel wat opgestoken duimen
te zien krijgen.
Want zeg nou zelf: wat is er nou mooier dan in een
snelle auto over een circuit rijden in een tempo dat
door jou bepaald wordt?
Genoeg gebeurtenissen om nog weken over na te
praten…
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Haal alles uit het leven
wat er in zit, want
niets is onmogelijk!
- Yvette Moerdijk -
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SPECIAAL VOOR DE KIDS
Héé! Jij daar! Heb jij zin om eens een dag wat speciaals
mee te maken? Iets heel bijzonders? Iets waardoor echt
iedereen jaloers op je wordt. Ja toch?
Kom dan eens een dag naar Rally for Kids. Je mag je
broers en zussen ook meenemen. En natuurlijk ook je vader
en moeder. Die ook!!
Wat doet Rally for Kids dan wat zo leuk is? Nou, wij nemen
jou mee naar een echte rally. Dat is een soort autorace op
de gewone straat. Niet bang zijn hoor want we komen
natuurlijk niet te dichtbij. Op zo'n dag gaan we met busjes
naar een paar plekken waar de rallyauto's voorbij komen.
Vaak wel 50 of nog meer. En dat gaat best hard! Is echt
gaaf om te zien hoor.
Maar we gaan ook wel eens naar een echt racecircuit.
Daar zijn dan allemaal bijzondere en snelle auto's. Een
Ferrari of een Porsche. Of een raceauto of een hele grote
Amerikaanse politieauto. Als je durft dan krijg je een helm
op en mag je naast de coureur gaan zitten. En als jij het
zegt gaat hij rijden.
Precies zo hard als jij
wilt. Er zijn van
allerlei auto's
waarin je mee
kunt gaan. Ook
als je liever niet
zo hard gaat kan
dat. Jij bent de
baas in de auto!
Is dat stoer of
niet?
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Als je niet naar de rallyauto's kijkt of zelf in een raceauto
rijdt dan kun je lekker ergens gaan zitten en wat eten of
drinken. Of je gaat even op de Playseat een racespelletje
doen. Springkussens hebben we ook heel vaak. Of je gaat
op een skelter in de skelterbaan. We hebben zelfs een
speciale fiets waar voorin een rolstoel kan. Of je neemt je
eigen gave fiets of éénwieler of waveboard mee. Als jij het
maar leuk vindt!
Wat denk je, wil je wel eens zo'n dag meemaken bij Rally
for Kids? Vraag dan of je vader of je moeder je op wil
geven bij ons. Een stukje verderop staat hoe ze dat
moeten doen. Wel even kijken of ze dat goed doen hè.
Misschien zijn ze wel niet zo handig
met de computer als jij ;)

Wij zouden het erg fijn vinden als
je een dag met ons mee zou gaan!
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SPECIAAL VOOR DE OUDERS
Rally for Kids realiseert zich heel goed dat zij met uw
dierbaarste 'bezit' op stap is. Het is ons enige doel om de
kids te laten lachen en genieten van de dag zodat zij voor
een moment hun problemen vergeten.
Wij richten ons niet alleen op uw kind maar juist speciaal
op het hele gezin. Dus broers, zussen, vader en moeder.
Het complete gezin is te gast bij ons. Uw kind is op deze
manier het positieve middelpunt van deze bijzondere dag.
De rallysport is een sensationele sport om te zien maar,
als je je aan de regels houdt, zeker een veilige sport. Wij
kennen veel mensen en teams in de autosport en zij kennen
Rally for Kids. Daardoor gaan er voor ons veel deuren open
die het voor de kids heel bijzonder maken.
Tijdens de rally's waar wij als gast aanwezig zijn kunnen wij
met de bussen met daarin de kids tot vlak aan de proef
komen. Zij staan echt met hun neus vooraan op de mooiste
plekken.
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Aanmelden kan via
www.rallyforkids.nl
Met de circuitdagen zijn er altijd meer dan genoeg
gastrijders die de kids een fantastische dag willen
bezorgen. De rijders zijn speciaal door ons geselecteerd
en de meeste zijn al diverse keren bij circuitdagen
aanwezig geweest. Zij doen er alles aan om de kids een
geweldige dag te bezorgen. Tijdens deze circuitdagen
is er absoluut geen competitie-element aanwezig. Het is
zelfs verboden om onverantwoord in te halen op het
circuit.
Langs de baan staan gecertificeerde officials die alles in
de gaten houden. Zij hebben een portofoon en staan in
verbinding met onze veiligheidscoördinator. Bij alle
evenementen, rally's en circuitdagen, zijn meerdere
EHBO'ers aanwezig.
Bij al onze evenementen zetten wij een aantal tenten op.
Hier komen we steeds weer bij elkaar voor eten, drinken
en ontspannen. Vanuit de tenten vertrekken we naar de
klassementsproeven bij een rally of gaan we naar het
circuit om een paar rondes te rijden. Aan het einde van de
dag komen we hier nog één keer bij elkaar om de dag
gezamenlijk af te sluiten.
De catering tijdens Rally for Kids evenementen is altijd in
handen van professionele bedrijven.
Speciale dieetwensen zijn voor hen geen probleem zodat
ook kids met bijzondere voeding gewoon volop mee kunnen
doen en een prachtige dag beleven.
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Volg ons ook op
Facebook: @Rally4Kids

Vragen?
info@rallyforkids.nl

VOOR SCHOLEN EN INSTELLINGEN
Rally for Kids richt zich op kids met een lichamelijke en/of
geestelijke beperking. Maar ook kids die op een andere
manier in de verdrukking zitten zijn welkom bij ons.
De kinderen worden door ons gerespecteerd zoals zij zijn.
Ons enige doel is om hen een onbezorgde dag te laten
beleven.
Rally for Kids organiseert al vanaf 2006 evenementen
volgens de omschreven formule. Tijdens deze periode
hebben wij kids met allerlei 'handvatten' laten lachen.
Van lichamelijke handicap tot geestelijke beperkingen. Van
gedragsstoornissen tot tijdelijk uit huis geplaatst. Bij Rally
for Kids geldt er geen beperking voor de 'beperking'. Echt
elk kind is welkom. Er wordt gewerkt met professionele
cateraars. Voor hen is een speciaal dieet geen probleem
maar een uitdaging.
Het is goed mogelijk om met een grotere groep gasten
vanaf één locatie aan onze evenementen deel te nemen. Bij
het aanmelden kan dit aangegeven worden. Wij rekenen er
wel op dat er voldoende medewerkers mee komen.
Hoewel Rally for Kids de hele dag voor haar gasten klaar
staat is '’de zorg' niet ons primaire doel. Rally for Kids
werkt uitsluitend met gemotiveerde vrijwilligers. Deze
hebben stuk voor stuk passie voor kids en het hart op de
juiste plaats. Tijdens een evenement zullen zij er alles aan
doen om de kids te laten genieten.

Volg ons ook op
Facebook: @Rally4Kids

Vragen?
info@rallyforkids.nl
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VOORDELEN VOOR SPONSOREN
Sponsoren, of liever gezegd business partners, gaan niet
zomaar met de Stichting Rally For Kids in zee.
Zij zijn bekend met de doelstelling van Rally For Kids,
onderschrijven deze en kiezen er daarom bewust voor om
financiële of materiële steun te verlenen.
Tijdens circuitdagen en rally's worden sponsoren
regelmatig uitgenodigd om te zien en te ervaren waar Rally
For Kids voor staat:

Wij rijden om te verblijden!
Vanuit Rally for Kids is een sponsorschap zeker geen
éénrichtingsverkeer. Wij gaan graag een samenwerking
met onze sponsoren aan en staan dan ook voor hen klaar.
Bij een opening, huldiging of ander evenement is het altijd
mogelijk dat wij één of meerdere auto's op uw locatie
afleveren. Ook is er de mogelijkheid dat wij een informatiestand inrichten en bemannen.
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AANMELDEN BIJ RALLY FOR KIDS
Voor alle evenementen moet je jezelf aanmelden.
Dat gaat via onze website www.rallyforkids.nl. er is een
tabblad “aanmelden”.
Daarna wijst het zich allemaal vanzelf. Zijn er bijzonderheden die wij van de kids moeten weten dan kunnen die
hier ingevuld worden.
Ook dieetwensen kun je hier kwijt. Na het aanmelden krijg
je een berichtje of alles goed is ingevuld en ook goed bij
ons is binnengekomen.
Vlak voor het evenement wat je geselecteerd hebt is er
nog contact over de laatste details. Toegangsbewijzen,
routebeschrijvingen, een laatste bevestiging dat we met
de speciale wensen van het kind rekening houden en de
tijd waarop we jullie verwachten. Het aftellen kan
beginnen! Het aftellen kan beginnen!
Maar ook vrijwilligers, gastrijders en officials kunnen
zich via de website aanmelden. Ook dan krijg je een
bevestigingsmail.

www.rallyforkids.nl

Volg ons ook op
Facebook: @Rally4Kids
Vragen?: info@rallyforkids.nl

HET BESTUUR EN DE VRIJWILLIGERS
Het bestuur zijn personen die hun verantwoordelijk kennen
en achter hun taak staan. Het bestuur is daarom ook een
hechte groep zodat iedereen van elkaar weet wat we
kunnen en waar we geholpen willen worden. We kunnen
gewoon zeggen dat dit een gedreven groep mensen is die
weten waarvoor ze het doen.

Wij rijden om te verblijden!
Buiten het bestuur om zijn er ook tientallen vrijwilligers
actief bij de stichting.
Deze vrijwilligers mogen we natuurlijk niet vergeten, deze
vrijwilligers hebben we echt nodig om de evenementen van
Rally for Kids te kunnen organiseren en moeten we ze
enorm waarderen.
Ook deze vrijwilligers hebben hun hart op de juiste plek
zitten en leveren ook hun vrijetijd in om de gasten het
beste van dienst te kunnen zijn tijdens één van onze dagen.
Denk bij vrijwilligers aan de mensen (gediplomeerde
officials) die langs de baan staan met de gele vlag die
zorgen voor de veiligheid op het circuit, maar ook aan de
gediplomeerde EHBO'ers die bij onze evenementen
aanwezig zijn die voor de eerste medische hulp zorgen als
er nood aan de man is.
Of de vrijwilligers die de auto's opstellen bij de start, de
gasten hun helm helpen uitzoeken en opzetten en uw
kostbaarste bezit laat plaatsnemen in een van de auto's
en de gordel om doet,
Alles wordt gedaan door vrijwilligers, daarom moeten we
ze enorm waarderen.
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WWW.RALLYFORKIDS.NL
Rally For Kids heeft natuurlijk een eigen website. Hier vind
je alles wat je maar wilt weten over de stichting. Op de
website staat onder andere de agenda met geplande
activiteiten. Ook kunnen de kids zich via de website
opgeven voor diverse evenementen.
Zo snel mogelijk na afloop van een evenement vind je er het
uitgebreide verslag met heel veel foto's en films zodat je
alles nog een keer kunt beleven.

Ga nu naar

www.rallyforkids.nl
klik op het
gewenste evenement en

meld je aan!
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Aantekeningen!
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“We hebben nu alweer zin in een
volgend evenement!”

Stichting Rally For Kids
Energieweg 30
3771 NA Barneveld

Internet: www.rallyforkids.nl
E-mail : info@rallyforkids.nl
KvK
: 09162513
Bank
: NL69 RABO 0124 4317 71

