
zodat alle kinderen kunnen sporten

wij kleuren geel

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis en Jeugdsportfonds zijn de 
officiële goede doelen van de start van de Tour de France in Utrecht. 

Deze bijzondere samenwerking van Fanbased met de goede doelen maakt deel uit van de campagne ‘Wij Kleuren geel’, 
waar bedrijven enthousiast gemaakt worden om in aanloop naar de Tourstart activiteiten te organiseren voor relaties of 
medewerkers. 

Met de opbrengst van de activiteiten worden sportvoorzieningen in en om het WKZ gerealiseerd en kunnen kinderen waar 
thuis de financiële middelen ontbreken, sporten op een sportvereniging. Het motto van de gezamenlijke doelen is: “Ieder kind, 
ziek of gezond, moet kunnen sporten”.

Welke actuele thema’s?
Hoe haal je het beste uit jezelf? Teamdynamiek. Discipline. Feedbackcultuur. Arbeid/rust verhouding. Omgaan met 
teleurstellingen. Doelen stellen. Omgaan met druk of stress. Work-life balance. Planning.

Coaching en Gezondheid is de rode draad door het leven van een topsporter en belangrijk voor de goede doelen. 
Deze elementen zijn in deze presentaties aanvullend op de actuele thema’s. Coaching: Internationale topcoaches. Leadership. 
Teamwork. Gezondheid:  Sportartsen die werken met Olympische sporters en ploegen. Gezond leven. Gezondheid op de 
werkvloer. Het uiterste uit jezelf halen.

Voor meer informatie en boekingen

Tim Jenniskens - Fanbased
E | tim.jenniskens@fanbased.email
T | 06 55341964
www.fanbased.website

Kleurt uw bedrijf ook geel? Ga naar 

www.wijkleurengeel.nl

Voorbeelden Van sprekers die speciaal Voor u ziJn geselecTeerd

Laat uw bedrijf inspireren door Olympische sporters!

Fanbased verbindt de twee werelden van topsport en bedrijven en zet topsport in als metafoor voor actuele bedrijfsthema’s. 
In aanloop naar de start van de Tour de France in Utrecht is het mogelijk om speciaal voor u geselecteerde Olympische 
sprekers te boeken. Als keynote spreker of als extra aanvulling op uw bedrijfsevenement. Bij afname van een van deze unieke 
bedrijfspresentaties komt een deel van de kosten ten goede aan goede doelen van de Tourstart in Utrecht: 
Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en het Jeugdsportfonds. 

sJoerd Hamburger (roeier)

WarT Van zoesT (sporTarTs)

robin Haase (Tennisser)

Prijsindicatie

Minimaal € 1.000,- en maximaal € 5.000,- 
per presentatie (25% van het totaalbe-
drag is bestemd voor het goede doel). 
Actieperiode t/m 7 juli 2015.

bob de Jong (scHaaTser)

leonTien Van moorsel (WielrensTer)

Henk grol (Judoka)

Teun de nooiJer (Hockeyer)

rea lenders (TrampolinespringsTer) lobke berkHouT (zeilsTer)
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