
Een RaceRunner voor AV Daventria 1906  
 
Wil je een bijdrage leveren aan onze vereniging én hou je van een 

goeie wijn, doe dan mee met de AV Daventria 1906 Wijnactie! Dit 

is een sponsoractie, opgezet door de Rotary Club Deventer Noord:  
 
“Wij zijn een club van circa 40 leden variërend in leeftijd tussen de 
35 en 85. Een van de pijlers van de Rotary is community service, dit 
doen we deels door "de handjes uit de mouwen te steken" bijvoorbeeld bij NL Doet, 
het jaarlijkse schoonmaken en opknappen van de Joodse 
Begraafplaats aan de Diepenveenseweg. Daarnaast organiseren we 
regelmatig sponsoracties waarbij we geld ophalen voor een goed 
doel. Dit jaar was het de bedoeling om de tweede editie van onze 
fietstocht, de Deventer Fietsclassic, te organiseren met als doel een 
RaceRunner voor Daventria te kunnen kopen.” 
 
Als Daventria zijn wij heel blij met deze actie want wij streven naar een uitbreiding 
van onze maatschappelijke activiteiten (nu o.a. Loop Je Lichter en G-sporters). Een 
RaceRunner kan mensen met spierziekten, of die revalideren, in staat te stellen bij 
ons te sporten. Om geld op te halen voor een RaceRunner was eerder dit jaar de 
Deventer Fietsclassic gepland, helaas kon in de coronatijd deze fietstocht niet 
doorgaan. Gelukkig heeft de Rotaryclub DN vlot een nieuwe en prachtige actie 
opgezet, in samenwerking met wijnwinkel Proef! (Bert Nollen) in Diepenveen:  
De AV Daventria 1906 Wijnactie!  
 
Hoe ziet deze actie er uit? 
De wijnen van Proef! worden primair verkocht binnen het netwerk van de Rotary. Ook 
Daventria leden kunnen aan de actie meedoen en voor zichzelf en hun familie en 
kennissen/vrienden wijn kopen. Van elke verkochte doos gaat een substantieel deel 
van het aankoopbedrag naar het goede doel. Het mes snijdt aan twee kanten. Wij 
helpen met deze actie ook de wijnboeren die in deze coronatijd moeite hebben 
gehad hun wijn af te zetten.  
 
Goed om te weten. Mocht het ingezamelde bedrag hoger zijn dan €2500, dan 
maken wij niet aanspraak op één, maar zelfs op drie RaceRunners. Wij maken in dat 
geval gebruik van de RaceRunner regeling, gefaciliteerd door Het Gehandicapte 
Kind, het Foppe Fonds en de Dirk Kuyt Foundation. 
  
Wat betreft de wijnen: 
Er is gekozen voor wijn van een coöperatie van ruim 150 wijnboeren, Alma Cersius. 
Daarvan biedt Proef! 6 verschillende wijnen aan: 

• ‘Lekkere Borrelwijnen’ -  € 45,00 per doos van 6 fles 
(waarvan € 13,00 voor de RaceRunner): 
- CODE Sauvignon Blanc (wit) 
- CODE Viognier (wit) 
- CODE Cabernet Sauvignon (rood) 
- Rosé ‘Les Pieds dans l’Eau’ 

• ‘Rijke wijnen’ - € 55,00 per doos van 6 fles (waarvan € 15,00 voor voor de 
RaceRunner): 
- Felin Noir Blanc (Viognier-Chardonnay-Sauvignon)  
- Felin Noir Rouge (Cabernet-Merlot-Syrah) 

https://racerunning.nl/


 
Hoe kun je bestellen? Door een e-mail te sturen naar onze contactpersoon bij de 
Rotary Club Annemieke Tjaden via wijnactie.RCDN@gmail.com.  
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