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Wat is de JCI Haarlemmermeer Rally?
Na een lange ‘pauze’ organiseert JCI Haarlemmermeer weer op 25 september 2022 de zevende editie van de JCI 
Haarlemmermeer Rally. Deze wordt op basis van een routeboek gereden en bevat diverse onderdelen, stempelposten en 
een geheime lunchlocatie.

De start en finish vindt plaats centraal in de Haarlemmermeer. De route gaat door de Haarlemmermeer en daar omheen.

Deelnemen kan voor € 200,00 ex. BTW per equipe (2 personen) en is inclusief:
• ontvangst met koffie en gebak
• uitgebreide lunch
• BBQ inclusief een aantal consumpties

Meedoen met de rally kan met elke auto van elk bouwjaar! Iedereen is dus welkom, zowel zakelijk als particulier.

www.jcihaarlemmermeer.nl/projecten



JCI Haarlemmermeer
Wij zijn JCI Haarlemmermeer. JCI is een netwerkorganisatie 
voor persoonlijke ontwikkeling voor ondernemende mensen 
tot 40 jaar.

JCI is gebaseerd op vier pijlers: Business, Community, 
Training en International. Op elk van die gebieden kunnen 
leden zich ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld door het volgen 
van trainingen of door een opleiding te volgen om zelf trainer 
te worden om vervolgens binnen JCI trainingen te gaan 
geven. Ook kun je leren business te doen en een netwerk op 
te bouwen of projecten op te zetten voor goede doelen. Het 
bezoeken en organiseren van internationale congressen is 
een andere manier om je te ontwikkelen. De mogelijkheden 
zijn groot. De overkoepelende factor is ‘fun’, want het blijft 
een vrijetijdsbesteding en dat moet natuurlijk wel leuk blijven!

JCI is een internationale organisatie met meer dan 170.000 
leden in 115 landen. Over heel Nederland verspreid zijn 
er 80 kamers met in totaal 1.600 leden. De organisatie is 
niet politiek gebonden. De missie van JCI is ‘Create better 
leaders to create better societies’, door ons vrij vertaald 
in persoonlijke ontwikkeling met als gevolg een positieve 
verandering in de maatschappij.

www.jcihaarlemmermeer.nl



Dagprogramma
Het programma is op dit moment nog niet definitief. Daarvan 
wordt u via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden. Toch 
kunnen we grofweg al iets zeggen over deze dag:

vanaf 09:30 tot 10:30 uur - ontvangst en inschrijving
tussen 10:30 en 10:45 uur - welkomst en briefing
rond 10:45 - groepsfoto
rond 10:50 - oplijnen voor de start
om 11:00 - start etappe 1
rond 13:00 uur - lunch
vanaf 14:00 - start etappe 2
rond 16:00 uur - finish
tussen 16:00 en 17:30 - borrel
rond 17:30 - prijsuitreiking en start BBQ

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwsbrief:

www.jcihaarlemmermeer.nl
www.facebook.com/JCIhaarlemmermeerrally



Goede doel
Dit jaar hebben wij gekozen voor Stichting Make a Child Happy.

Stichting Make a Child Happy vervult wensen van kinderen die een steuntje in de rug goed 
kunnen gebruiken. Want IEDER KIND is UNIEK en mag er zijn. Hun doelstelling is gerichte 
aandacht voor kwetsbare kinderen uit onze eigen omgeving, gemeente Haarlemmermeer.

Ieder kind verdient het om kind te mogen zijn, om lichtpuntjes te zien aan de horizon, in moeilijke periodes even op adem 
te komen. Talent te ontdekken en er van te dromen dat een wens uitkomt. Dromen en wensen hebben een bijzonder en 
magisch effect op een kind, een moment dat je even de nare situaties kan vergeten.

Meer informatie: www.makeachildhappy.nl



Sponsormogelijkheden
Er zijn veel mogelijkheden om dit evenement te sponsoren:

Hoofdsponsor    € 1.500  (max. 1)
Logo op rallyschild   €    250  (max. 3)
Logo op start-/finish boog  €    250  (max. 6)
Logo op deursticker   €    250  (max. 3)

Keycords      €    200  (+aanleveren)
Polsbandjes     €    200  (+aanleveren)
Logo op naambadge   €    200  

Goodiebag (tas zelf)   €    150  (+aanleveren)
Item in goodiebag   €    150  (+aanleveren)
Pen in goodiebag    €    150  (+aanleveren)
Water in goodiebag   €    150  (+aanleveren)
Schaallineaal     €    150  (+aanleveren)

Adv. in rallyboek (achterpagina) €    200
Adv. in rallyboek (hele pagina) €    100
Adv. in rallyboek (halve pagina)  €      50

Roll-up banner bij inschrijving €    100  (max. 2)
Advertentie in de nieuwsbrief  €    100
Uitslagen en/of terugblik  €    100

Fotografie
Lunch en/of lunchlocatie
1e, 2e en/of 3e prijs
Concours d’elegance prijs
Pechvogel prijs



Sponsorvoorbeelden
Elke sponsor, groot of klein, wordt vermeld op de pagina 
van de rally op onze website evenals helemaal voorin het 
routeboek van de rally.

Hoofdsponsor
Het enige pakket met evt. ruimte voor maatwerk. Binnen het 
hoofdsponsorpakket zit in elk geval:
• Logo op rallyschild
• Logo op start-/finish boog
• Logo op deursticker
• Rolbanner of andere presentatie bij start- en finishlocatie
• Item in goodiebag
• Adv. in rallyboek (hele pagina)
• Advertentie in de nieuwsbrief

Logo start-/finish boog
Iedere deelnemende auto zal tijdens de start en finisch onder 
de start-/finish boog door rijden. U heeft de mogelijkheid om 
hierop uw logo groot of klein te laten plaatsen.

Rallyschild    Deursticker
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JCI Rally Sponsoren?
Voor sponsoring kunt u met ons contact opnemen met:

Remco van Staveren Roeland van Anholt
06-51601635 06-37083432

Per e-mail: info@jcihaarlemmermeer.nl


