
Voor slechts € 29,50 p.p. (excl. drankjes) kan in een geweldige 
atmosfeer worden genoten van een mooi Italiaans driegangen  
diner. Tussen de gangen door worden korte optredens verzorgd 
en is er ruimte voor onderling contact. De ambitie van Rotary Club 
Soestdijk is, onder andere geïnspireerd door het succesvolle 
dorpsdiner in Laren, om van het Midzomer Dorpsdiner een jaar-
lijks terugkerende traditie te maken.

Opbrengst naar studiebeurs talentvolle studenten
Uiteraard organiseert Rotary Club Soestdijk dit mooie evenement 
om goede doelen te ondersteunen. Het grootste deel van de op-
brengst wordt bestemd voor een groep studenten uit Guatemala. 
Deze studenten, afkomstig uit de Maya-bevolkingsgroep, worden 
met een studiebeurs in staat gesteld om een HBO of universitaire 
studie te volgen. De Maya-bevolkingsgroep, veelal levend op het 
platteland, behoort tot het straatarme, gediscrimineerde en veel-

al ondervoede gedeelte van de bevolking. Voor wat betreft oplei- 
dingen is de situatie in Guatemala de laatste 10 jaar wel wat 
verbeterd, maar zeker op het platteland blijven de voorzieningen 
voor velen om praktische redenen onbereikbaar. En uiteraard 
zijn de kostbare private scholen ook onbereikbaar. 

Dit project organiseren wij samen met onze Duitse zusterclub, 
Rotary Club Willich. Dankzij deze krachtenbundeling kunnen wij 
een vuist maken en zijn wij in staat om te investeren in deze  
potentiële talenten, die uiteraard door een vertegenwoordiger van 
onze zusterclub worden begeleid en gemonitord. 
Met deze investering wordt een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de emancipatie en vooruitgang van deze bevolkingsgroep. 
Naast het project met de studenten zal een deel van de op-
brengst worden bestemd voor de diverse lokale projecten van 
Rotary Club Soestdijk.

INFORMATIE VOOR SPONSORS
OP ZATERDAGAVOND 18 JUNI ORGANISEERT ROTARY CLUB SOESTDIJK DE EERSTE EDITIE 

VAN HET MIDZOMER DORPSDINER OP DE BRINK IN BAARN. IN HET GEZELLIGE HART VAN 

BAARN VERWACHTEN WIJ IN TWEE RUIM OPGEZETTE TENTEN 250 GASTEN DIE GEZELLIG 

MET VRIENDEN, COLLEGA’S EN PLAATSGENOTEN EEN PRACHTAVOND GAAN MEEMAKEN!



PUBLICITEIT & SPONSORING OP MAAT
Het Midzomer Dorpsdiner zal vanaf begin april breed worden 
gecommuniceerd in de lokale en regionale media (print en digi-
taal), via de social media van de Rotary en tijdens bijeenkomsten, 
waaronder presentaties bij andere serviceclubs en ondernemer-
snetwerken. Daarnaast zal er het nodige documentatiemateri-
aal worden verspreid, waaronder een groot aantal flyers (gericht 
op de consument), posters, etc. De namen van de sponsors  
worden vanzelfsprekend zoveel als mogelijk vermeld in alle  
communicatie-uitingen. Een belangrijk publiciteitsmoment is  
de avond zelf: het Midzomer Dorpsdiner op de Brink in Baarn.  
Afhankelijk van uw product of dienst en uw doelstellingen, van  
naamsbekendheid tot en met informeren, kunnen wij op maat een 
pakket van activiteiten samenstellen. 

Denkt u daarbij aan:
• Naamsvermelding, eventueel aangevuld met een meer 
 uitgebreide omschrijving van uw activiteiten in het menu
• Banners en vlaggen in en om de tenten
• Documentatie over uw producten of diensten bij 
 de informatiebalie
• ‘Give aways’ voor de 250 gasten (bij aankomst of vertrek)
• Een ludieke presentatie van uw product of dienst 
 tijdens het diner
• Etc...

De sponsorcommissie denkt graag met u mee over de diverse 
mogelijkheden en ideeën.

SPONSORPAKKETTEN
Voor het Midzomer Dorpsdiner heeft de sponsorcommissie van 
Rotary Club Soestdijk de volgende sponsorpakketten samen-
gesteld:

Voor de kleinere sponsorpakketten wordt uitgegaan van naams-
vermelding in de diverse uitingen, voor de andere pakketten vindt 
de invulling in onderling overleg plaats.

Interesse?
Het Midzomer Dorpsdiner biedt u een uitgelezen kans om uw  
bedrijfsnaam, product en/of dienst onder de aandacht te  
brengen van een interessant publiek. Uw sponsorbijdrage is 
bovendien fiscaal aftrekbaar. Wilt u meer weten over de mogelijk- 
heden, neemt u dan contact op met een van de u bekende 
vertegenwoordigers van de sponsorcommissie of mail naar: 
mzdd.rcsoestdijk@gmail.com

De sponsorcommissie
Bert van den Born, 

Paul Klomp, 
Olivier de Rooij, 
Bob Rotteveel, 
Robert Jacobs 

en Frank Meijer.
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€ 500,-
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is fiscaal 

aftrekbaar!


