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Evenement

De 1 vhm | vallei rally
e

Op donderdag 4 juli organiseert vhm | accountants & belastingadviseurs samen met Classic Events
de eerste vhm | vallei rally, de gezellige businessrally voor ondernemers. De rally wordt georganiseerd door ondernemers, werkgevers en beslissers uit de Vallei-regio en is vooral bedoeld om het
netwerken op een geheel andere wijze te benaderen. De rally staat op voor klassieke auto’s, moderne sportwagens en bijzondere auto’s.

Programma
09:00 uur
		
10:00 uur
10:30 uur
12:30 uur
13:30 uur
15:00 uur
16:30 uur
		
20:00 uur
20:30 uur
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Ontvangst bij Vallei Auto Groep in Veenendaal
Uitdelen routeboeken en rallybescheiden
Welkomstwoord en briefing
Start equipe nummer 1
Aankomst op lunchlocatie
Herstart vanaf lunchlocatie
Middagstop
Finish eerste equipes op Kasteel Hoekelum
Borrel met aansluitend diner
Prijsuitreiking
Einde rally.

“Men denkt bij een rally al snel aan een deelnemersveld met
klassieke auto’s”, aldus Jan Veldhuizen van vhm | accountants
& belastingadviseurs. “We willen juist een zo breed mogelijk
deelnemersveld qua auto’s. Dus ook moderne, sportieve auto’s
of juist unieke auto’s zijn welkom. Denk bijvoorbeeld aan een
elektrische Tesla of een stoere Aston Martin. Maar ook sportieve modellen als een Audi A5 zijn welkom”
Volgens Veldhuizen belooft het een bijzonder evenement te
worden. “Het is een rally voor ondernemers. Netwerken staat
dus centraal. Maar we doen dat op een manier die origineel is
en mensen aanspreekt.”
Veldhuizen en vhm | accountants & belastingadviseurs organiseren de rally niet alleen. “We maken gebruik van de kennis en
ervaring van Classic Events, die dit soort evenementen vaker
organiseren. Daarnaast werken we samen met lokale ondernemers als Vallei Auto Groep, Grafiteam, EF2 en AMD | automotive fiscalisten. Onze sponsoren kunnen, naast dat ze startplaatsen krijgen, zich ook op eigen wijze tijdens deze rally
presenteren, daarom starten we bijvoorbeeld vanuit de showroom bij de Vallei Auto Groep. Wij staan als organisatie open
voor elk leuk idee.”

Deelname
Deelname aan de vhm | vallei rally is uitsluitend op basis van
inschrijving en kent een limiet van 50 equipes. Per equipe
krijgt men, naast de startplaats, koffie tijdens het ontvangst,
lunch, drankjes tijdens de diverse stops, diner, leuke hebbedingetjes en de rallyschilden.
Inschrijfformulier is te downloaden
via de site van www.valleirally.nl –
vhm | vallei rally 2013 of aanvragen via
info@valleirally.nl
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