
Sponsor en deelname pakketten 

Op 27 augustus 2022 kleurt de Boulevard van Harderwijk opnieuw oranje en groen voor de derde editie van 

de JCI Drakenboot race. Dit jaar maakt JCI Noord-West Veluwe het niet alleen voor bedrijven mogelijk om 

deel te nemen, maar ook voor vriendenteams, wijkverenigingen, families of verenigingen! Strijdt u tijdens 

deze fantastische dag vol teambuilding, netwerk en gezelligheid mee voor de bokaal?  

In onderstaand overzicht vindt u de diverse mogelijkheden om aan dit evenement deel te nemen. Als zakelijke 

deelnemer van de JCI Drakenboot Race wordt uw bedrijfsnaam in (sociale) media uitingen gedeeld, krijgt u 

exposure op het evenementterrein en wordt tijdens de races uw bedrijfsboodschap door de wedstrijdleider 

met de toeschouwers aan de kade gedeeld. Het terrein is vrij toegankelijk voor publiek en supporters. 

Kapitein 
€ 1.350,- 

Stuurman 
€ 750,- 

Stuurlui 
aan wal 
€ 400,- 

Tussen wal 
en schip 
€ 100,- 

Enkel 
deelname 

€ 180,-
* Deelname aan de race ✔ ✔ ✔ 

Vermelding op de website incl. bedrijfslogo ✔ ✔ ✔ ✔ 

Vermelding social media-uitingen ✔ ✔ ✔ 

Spandoek aan de kade tijdens de race ✔ ✔ ✔ 

Reclame via omroeper tijdens races ✔ ✔ 

Tent op terrein voor uw team of exposure ✔ 

Vermelding bedrijfslogo externe reclame ✔ 

Exposure op terrein - eigen invulling ✔ 

Consumptiemunten 50 30 10 

Toegang tot de afsluitende BBQ 9 9 2 € 16,05 p.p. € 17,50 p.p. 

*Vermelde tarieven zijn exclusief BTW, met uitzondering van de deelnemerspakketten.

BBQ pakketten kunnen worden (bij)besteld via het inschrijfformulier. Consumptiemunten kunnen tijdens het 

evenement worden gekocht, of middels het inschrijfformulier met 10% korting!  

Het aantal deelnemers is gelimiteerd, dus schrijf je snel in via de website: 

www.hk-drakenbootrace.nl

http://www.hk-drakenbootrace.nl/


  

 

 De Drakenboot Race 

Elk team bestaat uit 9 personen, 8 roeiers en een trommelaar. Met je team vaar je 3 races over een afstand van 

250m in de Haven van Harderwijk. Aan en eind van de dag volgt een halve en grande finale, met afsluitende 

BBQ en prijsuitreiking.  

De voorste twee pedelaars in de drakenboot bepalen het tempo, de trommelaar houdt iedereen in het ritme 

door te slaan op de drum. De peddelaars dienen dit tempo te volgen. Elke boot heeft een stuurman vanuit de 

organisatie, die voorafgaand aan de race een uitgebreide uitleg geeft aan het team.  

Voor de overwinning is kracht, snelheid, samenwerking en goede communicatie nodig. Dat maakt de JCI 

Drakenboot Race een echt team evenement!  

Grande Finale en BBQ 

In de Grande finale strijden de twee beste teams van de dag tegen elkaar. Ter afsluiting van het evenement 

organiseert JCI Noord-West Veluwe een BBQ mét mogelijkheid tot netwerken. Maak nader kennis met andere 

sponsoren en deelnemers van de race.  

Aanvullende Exposure 

Naarmate u een uitgebreider pakket afneemt, wordt uw bedrijf vaker vermeld als sponsor en krijgt u meer 

zichtbaarheid op het evenement. De Kapiteinspakketten krijgen naast de diverse vermeldingen in on- en 

offline media de mogelijkheid tot extra exposure voor hun bedrijf op het evenementen terrein. Denk aan 

promotie van uw product of dienst, het uitdelen van goodie bags of andere vormen van marketing. 

Voorbeelden van voorgaande edities kunt u op onze website terugvinden. Wij bespreken de mogelijkheden 

tot extra exposure graag om samen tot gepaste invulling te komen. Neem hiervoor contact met ons op via 

drakenboot@jcinwv.nl  

Kosten, inschrijving en voorwaarden 

Er zijn een gelimiteerd aantal boten beschikbaar. Vol is vol! Inschrijving kan tot uiterlijk 5 augustus 2022 via de 

website www.hk-drakenbootrace.nl of een van de JCI leden! Deelnemen kan vanaf 16 jaar. Ervaring is niet 

vereist, een zwemdiploma wel. Inschrijving kan uitsluitend per boot. Vermelde tarieven zijn exclusief BTW, met 

uitzondering van de deelnemerspakketten. Doet u mee als bedrijf, dan ontvangt u een BTW factuur t.b.v. van 

uw administratie. Voor aanvullende informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar onze website. 

Wij zien u graag aan de start van de 3e editie van JCI Drakenboot Race op 27 augustus 2022! 

mailto:drakenboot@jcinwv.nl
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