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OVER ONS

DE ROTARY
Rotaryclub Uithuizen - Het Hogeland is 
een serviceclub die deel uitmaakt van het 
wereldwijde netwerk van Rotary International.
Leden zijn werkzaam in diverse beroepen in onze 
regio. Zij zijn lid  vanuit een gemeenschappelijke 
betrokkenheid bij de samenleving en uit interesse 
voor elkaar.  Deze inspirerende groep enthousiaste 
mensen werkt aan projecten gerelateerd aan 
het steeds wisselende jaarthema. Door deze 
projecten op te zetten en uit te voeren vanuit een 
vriendschappelijke samenhang realiseren zij een 
bijdrage aan de maatschappij.  

Leden van de Rotaryclub investeren tijd in de 
interne samenhang van de club, in de projecten 
en het communiceren daarover. Daarin hebben 
alle leden een rol. Naast de wekelijkse club-
bijeenkomsten organiseren zij een scala aan 
activiteiten waarmee zij geld werven voor goede 
doelen. Ook het organiseren van een zomerkamp 
voor kinderen die dat nodig hebben of het 
opfleuren van de bloembakken bij Hunsingoheerd 
behoort tot de projecten. 

Het werken aan allerlei projecten is niet alleen 
een nuttige zaak maar ook een bron van plezier. 

De Rotary organiseert dit jaar als hoofdactiviteit 
wederom ‘Naar de BOLLEN’. Dit sportieve 
evenement vindt plaats op zaterdag 25 april. De 
start is in Uithuizermeeden. Wandelen, fietsen 
en toeren langs de bloembollenvelden royaal 
romdom Uithuizermeeden. Naar resultaat van 
vorige editities verwachten we deze 5e editie 
circa 750 deelnemers. De totale opbrengst van de 
tocht, wordt met úw bijdrage verhoogd. En dat is 
erg welkom!

De wandeltocht wordt regionaal en nationaal 
bekend gemaakt via o.a. de Wandelbond, 
Rotary Nederland, in diverse regionale kranten 
en middels een professionele social media 
campagne. Door de ongedwongen en kleurrijke 
uitstraling is ‘Naar de BOLLEN’ toegankelijk voor 
een grote doelgroep; voor jong en oud, van 
gezellig tot sportief, voor wandelen, recreatief 
fietsen tot toeren met de auto of de motor.

UITLEG OVER 
‘NAAR DE BOLLEN’

Aanmelden als sponsor kan bij alle leden van 
Rotaryclub Uithuizen - Het Hogeland of via 
info@naardebollen.nl. Persoonlijk aanmelden 
kan bij Henk Jansen (06-53750788) en bij Hilde 
Westerdijk (06-12786343). Meer informatie is te 
vinden op de websites www.naardebollen.nl en 
www.rotary.nl/uithuizenhethogeland. 

Na opgave van uw sponsoring ontvangt u een 
nota. Het bankrekeningnummer voor sponsoring 
is NL42RABO0304953040 t.a.v. Stichting 
Community Serve Rotary o.v.v. Sponsoring ‘Naar de 
BOLLEN’  2020. Uw sponsoring of gift is belasting 
aftrekbaar. De organisatie van ‘Naar de BOLLEN’ 
wordt geheel belangeloos en onbezoldigd 
gedaan door leden en familie/partners van de 
Rotaryclub Uithuizen - Het Hogeland. 

SPONSOR WORDEN VAN 
‘NAAR DE BOLLEN’?

BE GIRL PAKKET  
ROOD

PAKKET  
WIT

PAKKET  
BLAUW

PAKKET 
GROEN

PAKKET  
GEEL

€ 50,00 vermelding van uw logo in digitale uitingen + vermelding op 
de website van ‘Naar de BOLLEN’.  

€ 250,00 vermelding van uw logo in digitale uitingen + vermelding op de 
website van ‘Naar de BOLLEN’ + mogelijkheid voor het plaatsen van een 
vlag of banner + 5 startkaarten voor een wandelroute op 25 april. 

Sponsoring door het aanbieden van producten zoals fruit, water, 
koekjes, goodies en dergelijke. 

U biedt een verrassing aan. We gaan graag met u in gesprek wat u in 
gedachten heeft, hoe wij uw sponsoring kunnen benutten en hoe wij 
deze gift extra onder de aandacht kunnen brengen. 

€ 100,00  vermelding van uw logo in digitale uitingen + vermelding op 
de website van ‘Naar de BOLLEN’ + mogelijkheid voor het plaatsen van 
een vlag of banner.   

De opbrengst van ‘Naar de BOLLEN’ 
gaat dit jaar naar Stichting Be Girl, 
een internationale organisatie welke 
zich wereldwijd inzet voor de hygiëne 
van meisjes en vrouwen tijdens hun 
menstruatie en de educatie hierover. Kijk 
voor meer informatie op www.begirl.org.


