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Beste relatie, 

Op vrijdag 28 september 2018 wordt de vierde editie van de ‘Miles of Pleasure rally’ gereden. 
De Miles of Pleasure rally is een eendaagse rally, waarbij de opbrengst volledig ten goede komt 
aan een aantal kleinschalige lokale goede doelen. Een uitdagende rally met een toer- en een 
sportklasse, waardoor de deelnemers van verschillende niveaus (beginnend en ervaren) verzekerd 
zijn van een mooie en uitdagende route. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze over een 
‘bijzondere’ auto beschikken. Dat kan een oldtimer zijn, maar dit kan ook een speciale ‘jongere’ 
auto zijn. 

Dit jaar zullen we weer starten op Hockeyclub MOP en we fi nishen op een zeer aansprekende 
locatie. We zullen voor de fi nish en het avondprogramma te gast zijn van de succesvolle 
ondernemer Robert van der Wallen en top-chef Edwin Kats op hun splinternieuwe exclusieve 
golfbaan Bernardus in Cromvoirt.  Dit staat garant voor een prachtige entourage en Edwin 
Kats zal onze deelnemers en gasten tijdens het avondprogramma verwennen met de culinaire 
hoogstandjes van Noble Kitchen.

We starten het avondprogramma met een aangeklede borrel en daarna met een uitgebreid en 
culinair diner. Tijdens het diner zal een veiling worden georganiseerd en tegen het einde van 
het diner zal ook bekend worden gemaakt wat de vierde editie van de Miles of Pleasure naar 
verwachting voor het goede doel heeft opgebracht. In 2017 hebben we ruim € 39.000,- (!) uit 
kunnen keren aan de diverse goede doelen. We sluiten de avond af met een spetterend feest. 

Na het succes van de afgelopen drie edities verwachten we dit jaar volledig ‘uitverkocht’ te zijn 
met 60 deelnemende equipes. De deelnemers die zich dit jaar reeds hebben ingeschreven kunt 
u vinden op onze website (www.milesofpleasure.nl). De deelnemerslijst van de afgelopen drie 
edities kan u op verzoek worden toegezonden. 



Onze goede doelen 

Stichting Miles of Pleasure heeft als doel gelden op te halen voor kleinschalige en bij voorkeur aan onze regio 
verbonden goede doelen en fondsen die zich inzetten voor kinderen of ouderen die het om wat voor reden 
dan ook moeilijk hebben. Het bestuur van de Stichting zet zich volledig belangeloos in voor dit doel en de 
Stichting kan bij het selecteren van goede doelen bouwen op twee fantastische adviseurs/ambassadrices. 
Dit zijn Patricia Groenewoud van Stichting Bijdrage Tot Meer Geluk en Welzijn en Erna van Kessel van 
Vincentiusvereniging Vught. Op onze website www.milesofpleasure.nl zijn al onze goede doelen opgenomen, 
met daarbij een toelichting over de concrete besteding van de gelden die wij als Stichting schenken. 

Het afgelopen jaar hebben wij de volgende projecten mogelijk gemaakt: 

Vincentius Hulppakketten Vught: Voedselpakketten voor inwoners uit Vught en Cromvoirt, die net boven de 
voedselbanknorm zitten. 

De Sinterklaasactie: De Sint is er voor ieder kind, maar toch gaat dit in de praktijk niet helemaal op. Wij helpen 
deze stichting en de Sint door in ruim 140 familiezakken waardebonnen te stoppen van o.a. Bart Smit. 

Stichting Leergeld Vught: Wij hebben dit jaar de abonnementenactie verzorgd voor kinderen van wie de 
ouders een (zeer) laag besteedbaar inkomen hebben. De door deze stichting geselecteerde kinderen hebben 
een door onze Stichting betaald abonnement op een blad naar keuze gekregen (Okki, Taptoe, Bobo en Nat. 
Geografi e) en daarnaast hebben we voor een aantal lagere school kinderen de schoolreizen mogelijk gemaakt. 

Eet met je Hart Vught: Kwetsbare mensen in Vught verbinden. Dat is de missie. 

Stichting voor de Verandering:  Heeft als doel het voorzien in mogelijkheden voor arbeidsmatige 
dagbesteding en ontwikkeling van mensen met een beperking en/of grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit 
door het aanbieden en uitvoeren van alle facetten van het theater. De theaterwerkplaats, horeca en facilitaire 
arbeidsmatige dagbesteding leidt via talentontwikkeling tot een werk carrière. Stichting Novalis heeft het 
beheer over de theaterwerkplaats, de kantoren en de horeca. Onze Stichting heeft gelden beschikbaar gesteld 
voor de aankoop van podiumdelen voor het theater. 

Stichting Dream4Kids: Dream4Kids organiseert unieke droomdagen voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar, 
die een traumatische ervaring achter de rug hebben. Wij maken deze dromen mede mogelijk voor een aantal 
kinderen in Vught en omgeving. 

De Rode Rik, ontmoetingsruimte in de Baarzen te Vught : In vijf jaar tijd is De Rode Rik uitgegroeid tot een 
écht Huis van de Wijk. Wij dragen het hele jaar door bij aan de warme lunch op dinsdag voor bewoners (die de 
eigen bijdrage niet kunnen betalen) en buurtgenoten. 



DEELNAME EN KOSTEN*

Er zijn een aantal mogelijke manieren om deel te nemen aan de rally, samen een hele sportieve 
maar ook mooie en gezellige dag te beleven en substantieel bij te dragen aan de door onze 
Stichting gesteunde goede doelen. 

Mogelijkheid A Deelname (2 personen) € 500,-

Daarvoor krijgt u:
• Deelname aan de rally met een equipe van twee personen
•  Een geheel verzorgde dag op toplocaties inclusief ontbijt, lunch, 

borrel, diner, veiling en een aansluitende spetterende feestavond
• Routeboek en rally benodigdheden
• Gratis thuisbrengservice (inclusief (rally) auto) na afl oop van de feestavond
•  Een onvergetelijke dag, waarbij de volledige opbrengst naar het goede doel gaat

Mogelijkheid B Bedrijfsdeelname (2 personen) inclusief sponsorpakket € 925,-

Daarvoor krijgt u:
• Deelname aan de rally met een equipe van twee personen
•  Een geheel verzorgde dag op toplocaties inclusief ontbijt, lunch, 

borrel, diner, veiling en een aansluitende spetterende feestavond
• Routeboek en rally benodigdheden
• Gratis thuisbrengservice (inclusief (rally) auto) na afl oop van de feestavond
• Een onvergetelijke dag, waarbij de volledige opbrengst naar het goede doel gaat 
• Logo vermelding website, nieuwsbrief, banner, routeboek en uitingen op Facebook
• Logo op scherm bij vertrek en aankomst rally

SCHRIJF JE IN! WWW.MILESOFPLEASURE.NL



Mogelijkheid C
Diverse mogelijke sponsorpakketten, waarbij ons uitgangspunt is dat u als sponsor een concreet 
onderdeel van de rally ‘adopteert’ door de kosten daarvan te dragen.

Item Geschatte 
kosten/ 
waarde

‘Aange-
boden 
door’

Aantal 
equipes
vrij

Eigen 
banner 
plaatsen

Vlaggetjes 
op tafel 
plaatsen

Bestick-
ering auto 
fotograaf

Algemene 
banner

Website Social 
Media

Route
boek

Rally € 5000 x 1 x x - x x x x

Ontbijt € 1750 x 1 x x - x x x x

Koffi  e € 500 x - x x - - x x x

Lunch € 3500 x 1 x x - x x x x

Middagstop € 500 x - x - - - x x x

Borrel na rally € 2500 x - x x - x x x x

Entertainment € 2000 x 1 x - - x x x x

Fotograaf / fi lm € 650 x - - - x - x x x

Thuisbreng-service € 750 x - x - - - x x x

(Inhoud) goodiebag 
per item

€ 200 - - - - - - x x x

Keycord/ lineaal / 
klipboard

€ 300
per item

- - - - - - x x x

Mogelijkheid D
Het is vanzelfsprekend ook mogelijk om, afhankelijk van uw behoefte, maatwerk te leveren. 
Bij ‘maatwerk’ denken wij aan een presentatie van uw bedrijf door het aanbieden of presenteren 
van een bepaald product of het leveren van een bepaalde dienst. Mocht u hier interesse in hebben 
dan kunt u een mail sturen naar sponsoring@milesofpleasure.nl of een afspraak maken met
Frits Weck (06-55357703), Herman Knotter (06-28332645) of Frank de Ridder (06-53235645)

Wij hopen u (als sponsor van onze rally) te mogen verwelkomen.

*(Aangezien wij geen ANBI status hebben zijn bovengenoemde bedragen excl. BTW)

Stichting Miles of Pleasure
info@milesofpleasure.nl

p/a De Breautelaan 25
5263 GC Vught


