
 

  

 

 

JCI Cheap Car Challenge 
 
 
In 2012 gaat JCI een uitdaging aan met een bijzondere missie: geld inzamelen voor een project dat 
bijdraagt aan de zorg van ongeneeslijk en ernstig zieke kinderen en hun families. Dat doen we door 
voor de eerste keer in de historie van JCI de “JCI Cheap Car Challenge” te organiseren rondom een 
internationaal congres van JCI.  
 
 
De JCI Cheap Car Challenge is een tweedaagse ‘challenge’ tussen Barneveld en het Duitse 
Braunschweig, waaraan 4 tot 20 teams (van 2 tot 4 personen) uit heel Nederland zullen deelnemen, 
allen lid van JCI.  De teams rijden elk met een auto die geen hogere waarde vertegenwoordigt dan  
€ 500. Het totale budget om Braunschweig te bereiken bedraagt ca. € 750 per deelnemende auto, 
inclusief brandstof, verzekering en overige bijkomende kosten 
 
 
De “JCI Cheap Car Challenge” vindt plaats op 12 en 13 juni 2012. Het doel is Braunschweig al waar 
van 13 tot en met 17 juni 2012 het Europese congres van JCI plaatsvindt.  
 
 
JCI organiseert de “JCI Cheap Car Challenge” ten bate van Stichting Pallieter. Deze stichting zet zich 
in voor de zorg van ongeneeslijk en ernstig zieke kinderen en hun families. De palliatieve zorg vindt 
met gespecialiseerde ondersteuning 'bij voorkeur plaats in de thuissituatie'. Als de last voor het gezin 
toch te zwaar wordt waardoor men de zorg voor het kind niet meer aankan, dan biedt Pallieter 
tevens zorg aan in kinderhospices. Door deze betrekkelijk nieuwe vorm van zorg krijgt het kind 
optimale verzorging en begeleiding in een zo goed mogelijke gezinsvervangende omgeving. 
 
 
Het motto van het EC is: “Enjoy … every first second!” JCI haakt hier met de JCI Cheap Car Challenge 
graag bij aan. 
 
 
We zijn momenteel nog druk bezig met de organisatie van de Cheap Car Challenge, waaronder 
overnachtingslocatie, lunches, etc.). De inschrijfkosten voor deelname bedragen  (naar verwachting) 
tussen € 100 en € 125 per persoon, waarin de onderstaande zaken zullen zijn inbegrepen: routeboek 
en informatiepakket over het goede doel per team, overnachting voor 1 nacht in een hotel verzorgd 
door de organisatie met BBQ/diner en ontbijt per persoon, lunchpakket per persoon op 12 en 13 
juni, en een unieke “JCI Cheap Car Challenge 2012”-polo voor de teamleden. 
 
Kortom: 

 Meld je aan voor de “JCI Cheap Car Challenge” 
 Regel een auto van maximaal € 500 
 Laat je auto en team sponsoren voor Pallieter 
 Meer informatie op Facebook “JCI Cheap Car Challenge” 

 
 

  
De CO2 uitstoot van alle deelnemende auto's wordt gecompenseerd door  boomaanplant door 

 Trees for Travel (www.treesfortravel.nl) 

http://www.treesfortravel.nl)

