
 

 

SPONSORMOGELIJKHEDEN 
  



 

 

Wat is JCI Noord-West Veluwe? 
 

JCI  is een netwerk van ondernemende mensen tot 40 jaar ten behoeve van (persoonlijke) ontwikkeling in de 

breedste zin. Leden van JCI vertegenwoordigen verschillende beroepsgroepen en functies. Die diversiteit is 

belangrijk voor het leerproces. Leden van JCI leren zich ontdoen van hokjesgeest en zich te verplaatsen in de positie 

van mensen met een andere achtergrond. Het zijn entrepreneurs die actie ondernemen. Doordat er voortdurend 

aanwas is van nieuwe leden, blijft de organisatie meegaan met haar tijd. 

 

De kernactiviteiten van JCI kunnen als volgt worden geformuleerd: 

– het stimuleren van persoonlijke groei en ontwikkeling. 

– het versterken van leiderschap en managementactiviteiten. 

‘Learning by doing’ & ‘Be Better’ 

 

JCI  is een organisatie die je de mogelijkheid geeft om in een vertrouwde omgeving te leren van dingen die je doet, 

zonder dat daar meteen zware consequenties aan verbonden zijn. Een omgeving die zich kenmerkt door vertrouwen, 

respect en openheid. Een unieke mogelijkheid om je eigen grenzen te verkennen en te verleggen. Wat je erin stopt 

krijg je dubbel en dwars terug. Een investering in de vorm van tijd, positieve inzet en goede wil die je onbetaalbare 

mogelijkheden voor persoonlijke groei biedt. Het motto van JCI is ‘Be Better’. 

 

Zakelijk netwerk 

JCI organiseert zakelijke evenementen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Je krijgt er in een keer een netwerk 

van circa 2.500 leden bij. Lid zijn van JCI schept een band en opent deuren die anders gesloten zouden blijven. 

 

Wilt u meer informatie ontvangen over JCI of bent u geïnteresseerd in lidmaatschap? 

Neem dan contact met ons op! 

Bestuur@jcinwv.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JCI NWV Rally  

Iets samen doen in Corona-tijd? De JCI NWV RALLY is hét uitje om JCI NWV en omgeving beter te leren kennen – 

tijd voor iets gezelligs! 

2020 is een jaar wat we nu al nooit meer zullen vergeten. Het is een memorabel jaar, in alle opzichten en vraagt veel 

flexibiliteit en aanpassing van ons. 

Als JCI Noord-West Veluwe, een netwerkorganisatie voor ondernemende mensen, zijn ook wij uitgedaagd om anders 

naar onze evenementen te kijken in deze 1,5 meter samenleving. 

Met veel plezier en enthousiasme organiseren wij daarom dit jaar onze eerste JCI NWV RALLY. 

Wanneer:  Zaterdag 05 september 2020 

Tijd:  13.00 – 18.00 uur 

Waar:  Prachtige ronde over de Veluwe – startlocatie nog geheim 

Kosten:  Op de volgende pagina vindt u diverse sponsormogelijkheden. 

€ 100,- per equipe (veilig met 2 deelnemers) 

             Wilt u een extra passagier mee laten doen? Dan vragen we hiervoor een bijdrage van  

  € 20,- en houdt hierbij de RIVM adviezen in acht 

   

Deze dag is uiteraard inclusief ontvangst, lunchpakket, prijsuitreiking en borrel (mits de maatregelen dit toelaten). 

Onderweg worden er verschillende opdrachten uitgevoerd en voor de winnaar is er natuurlijk een prachtige prijs! 

Wilt u uw huis ontvluchten, de leden van JCI Noord-West Veluwe leren kennen of gewoon een middag genieten van 

de mooie natuur die de Veluwe ons te bieden heeft? Meldt u dan nu aan! 

 

Inschrijven is mogelijk via bestuur@jcinwv.nl , http://www.jcinwv.eu/sample-page/jcinwvrally/ of neem contact op via 

een persoonlijk bericht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bestuur@jcinwv.nl
http://www.jcinwv.eu/sample-page/jcinwvrally/


 

 

 

Sponsormogelijkheden 
Onderstaande prijzen zijn excl. BTW 

 

Pakket ‘’Bolletje pijltje’’ (Dit pakket kan maximaal 2 keer worden verkocht) 
 

 2 personen deelname aan JCI NWV Rally 

 1 advertentie pagina in het roadbook 

 Uw logo op het Rallyschildje 

 Indien gewenst uitingen langs de route in overleg met JCI NWV 

(door u zelf aangeleverd & verzorgd) 

 Online uitingen op de social media kanalen van JCI NWV 

 

Wij kunnen u dit pakket aanbieden voor €500,- 
 

 

 

Pakket ‘’Roadbook’’ 

 
 2 personen deelname aan JCI NWV Rally 

 1/2 advertentie pagina in het roadbook 

 Online uitingen op de social media kanalen 

van JCI NWV 

 

Wij kunnen u dit pakket aanbieden voor 

€300,- 
 

Pakket ‘’Behendigheidsproef’’ 

 
 2 personen deelname aan JCI NWV Rally 

 1/4 advertentie pagina in het roadbook 

 Online uitingen op de social media kanalen 

van JCI NWV 

 

Wij kunnen u dit pakket aanbieden voor 

€200,- 

 

 

Tevens bieden wij u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen in 

het roadbook. 

1 pagina  €100,- 

1/ 2 pagina  €  55,- 

1/ 4 pagina  €  30,- 

1/ 8 pagina   €  15,-  
 

Heeft u interesse in het afnemen van een sponsorpakket? 

U kunt contact opnemen met Lonneke Poolen | Ruth Roelofsen 

Tel: 06-57559842 | 06-11401086 

Email: Bestuur@jcinwv.nl 


