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JCI Zwolle organiseert Zwolse zeepkistenrace
Zwolle, 22 mei 2018 – Op zaterdag 2 juni organiseert JCI Zwolle de tiende editie van de
Zwolse Zeepkistenrace. Tijdens dit evenement aan de Willemskade strijden 22
bedrijventeams om eeuwige roem én natuurlijk de JCI Zwolle-wisselbokaal. Het geld
dat de teams via sponsoring weten te vergaren, wordt dit jaar gedoneerd aan het
Ronald McDonald Huis in Zwolle.
Terugkerend spektakel
“Wie had tien jaar geleden kunnen bedenken dat een ludiek idee zou uitgroeien tot een
jaarlijks terugkerend spektakel”, aldus JCI Zwolle-voorzitter Pieter Diks. De Zwolse
Zeepkistenrace is voor het eerst georganiseerd als ludieke actie tijdens het 30-jarige
jubileum van JCI Zwolle in 2009. Vanwege het enorme succes is besloten om hier een
jaarlijks terugkeren evenement van te maken. Dit jaar doen er maar liefst 22 bedrijventeam
mee en verwacht men het bezoekersaantal van 50.000 in 2017 te overtreffen.
Goed doel
Zoals elk jaar komen de opbrengsten van de zeepkistenrace geheel ten goede aan het
goede doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar het Ronald McDonald Huis om daarmee de
renovatie van de locatie in Zwolle mogelijk te maken. Hiermee kunnen ouders, broertjes en
zusjes van zieke kinderen die zijn opgenomen in het Isala Ziekenhuis ook in de toekomst
vlakbij hun zieke familielid blijven logeren.
Erik Wels is één van de andere 23 JCI Zwolle-leden: “Wij zijn een groep jonge, ambitieuze
mensen die elk jaar een goed doel ‘adopteert’ en helpt. Daarom zijn we ook niet bang om
onze handen vies te maken. Zo hebben we het Ronald McDonald Huis in Zwolle al geholpen
met de schilderen van de keuken en badkamers. Toen eind vorig jaar duidelijk werd dat de
keuken duurder uitviel dan verwacht, besloten wij meteen dat deze organisatie ons ‘goede
doel’ voor 2018 moest worden.”
Mooie samenwerkingen
Pieter Diks: “Dankzij de Zwolse Zeepkistenrace halen we niet alleen geld op. Het evenement
zorgt er ook voor dat er verbindingen ontstaan tussen de deelnemende teams, de bezoekers
en de partijen die het evenement mede mogelijk maken. Wie weet welke mooie
samenwerkingen daar in de toekomst uit ontstaan, zodat Zwolle op maatschappelijk gebied
nóg een stukje mooier wordt.”

De race
Het terrein van de Zwolse Zeepkistenrace opent haar deuren om 12:00 uur. Om 14:00 uur
start de wedstrijd. Je hebt dus eerst nog even de tijd om de zeepkisten in volle glorie te
aanschouwen en kennis te maken met de teams. Om 17:00 uur is de prijsuitreiking en zal
bekend worden wie dit jaar JCI Zwolle-wisselbokaal in ontvangst mag nemen. Daarnaast
zullen er ook prijzen worden uitgereikt voor de mooiste zeepkist en kist met de meeste pech.
Meer informatie over het programma kun je vinden op www.zwolsezeepkistenrace.nl
Over JCI
JCI (Junior Chamber International) is een wereldwijd netwerk van jonge ondernemende
mensen (tot 40 jaar) die met beide benen in de maatschappij staan. Samen organiseren we
diverse initiatieven om, in onze eigen omgeving, positieve maatschappelijke verandering te
realiseren. Wereldwijd hebben we meer dan 200.000 leden verspreid over ongeveer
120 landen. JCI Nederland telt bijna 2.500 leden, verdeeld over zo’n honderd lokale
verenigingen die Kamers worden genoemd, waarvan JCI Zwolle er eentje is. Wil jij ook
bijdragen aan positieve verandering en leuke mensen leren kennen? Dan is er altijd een
kamer bij jou in de buurt! Kijk voor meer informatie op www.jci.nl.
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