
 

28 MAART 2020 

JCI GAMES 
Op zaterdagochtend 28 maart 2020 organiseert JCI Lek en Linge in samenwerking met 

FitLokaal een uitdagende ochtend. Op een parcours vol sportieve games, tonen we in 

teams onze kracht. We gaan sportief tot het uiterste, voor een bijzonder doel! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Help je mee? 
Er zijn diverse manieren waarop je de JCI Games tot een succes kunt maken:  

A. Neem deel aan het parcours met een team van minimaal vijf personen voor € 15,-- per 

persoon. Een team mag groter zijn, dan zijn er wissel spelers. 

B. Sponsor een team voor € 75,-- (op basis van 5 personen). 

C. Sponsor een onderdeel ter ondersteuning van de JCI Games, zoals zweetbandjes voor iedere 

deelnemer, bidons, lunch, drinken, snack etc. 

D. Verbind je (bedrijfs)naam aan een onderdeel van het parcours (zoals trekkerband 

flippen/voertuig trekken etc.) voor € 125,--. 

E. Verbind je naam aan het event, en val op met een beachvlag langs de lijn voor € 175,-- 

(inclusief beachvlag, ontwerp aan te leveren uiterlijk 1 maart a.s.) 

 Wij overleggen graag met u over passende promotie (zoals via website/plaatsen logo/Facebook etc.).  

Aanmelden?  

Aanmelden kan via het formulier op de homepage van jcilekenlinge.nl 

Programma 

9.30 uur ontvangst + warming up 

10.00 uur start JCI Games 

12.00 uur prijsuitreiking en lunch 

Locatie: buitenterrein FitLokaal 
Tielerweg 9 Geldermalsen 

Parkeren: vanwege beperkte 
parkeergelegenheid raden we carpoolen 
aan. Kom op tijd om tijdig een plekje te 
vinden. Plaatsen op eigen terrein vol? 
Uitwijken naar parkeerplaatsen 
buurbedrijven is toegestaan. 

 

Stichting Fleur Colorée 
De opbrengst van dit event gaat naar Stichting Fleur Colorée. Onze 

senator Fleur (37), initiatiefneemster van de stichting, bleek in 2018 

ziek te zijn. Uit dankbaarheid voor alles wat het (verzorgend) 

personeel en de artsen van het Antonie van Leeuwenhoek 

ziekenhuis hebben gedaan en nog steeds doen, heeft zij deze 

stichting opgericht. Behandelingen die patiënten ondergaan, 

kunnen zij alleen keer op keer aangaan omdat het (verzorgend) 

personeel er ook écht is voor de patiënt. Daarom wil de stichting 

hen, mede namens de patiënten, iets teruggeven. Het patiënten 

welzijn is ook een belangrijk aandachtsgebied van de stichting. 

 


