
 

In 2023 kun jij een onvergetelijke week beleven tijdens de Wereld Gymnaestrada in Amsterdam. 
Het grootste recreatieve gymsportevenement komt naar Nederland  

en daar moet jij natuurlijk bij zijn! 

Hoe jij die week in gaat vullen, bepaal je zelf. Wil jij samen met de Nederlandse delegatie  
overnachten of slaap je liever thuis? Zorg je graag voor je eigen eten of wil je gebruikmaken van 
een warm verzorgde lunch en/of diner? Stel zelf het pakket samen dat bij jouw wensen past en 

maak je klaar voor een week vol plezier, leuke ontmoetingen en nieuwe ervaringen. 

Hieronder staat een overzicht van de keuzes die je kan maken om jouw pakket samen te stellen, 
met de bijbehorende prijzen. Dit bedrag hoef je natuurlijk niet in een keer op tafel te leggen.  

Er zijn veel manieren om geld bij elkaar te sparen voor jouw deelname. In deze flyer staan  
allerlei tips om de kosten voor iedereen zo laag mogelijk te houden.  

Lees snel verder en doe er je voordeel mee! 

Deelnemerspas

Entreehallen RAI

Entree Olympisch stadion

Openingsceremonie

Sluitingsceremonie

Openbaar vervoer
 

€ 330

BASIS
TOESCHOUWERSPAKKET

Deelnemerspas

Entreehallen RAI

Entree Olympisch stadion

Openingsceremonie

Sluitingsceremonie

Openbaar vervoer

Trainingspak

Gezamenlijk uitzwaaimoment
 

€ 450

BASIS
DEELNEMERSPAKKET

Overnachtingen in school
incl. ontbijt (8 keer) 

€ 245

Warme lunch (7 keer) 
€ 145

Diner (7 keer) 
€ 145

Warme lunch - diner
combinatie  

incl. WG2023 drinkbeker
€ 275

OPTIES



Hoe zorg jij voor extra financiële middelen?

Er zijn veel manieren om geld bij elkaar te sparen. Lees hier 12 tips die we 
voor jullie op een rijtje hebben gezet en doe er vooral je voordeel mee! 

1. De Grote Clubactie: per verkocht lot verdient de vereniging € 2,40 

2.  Jantje Beton: 50% van de opbrengst gaat naar de vereniging 

3. Plaatselijke Rotary club: vraag bij de Rotary club in jouw plaats of ze iets  
 willen sponsoren 

4. Subsidie: vraag bij jouw vereniging naar subsidiemogelijkheden,  
 zoals het fonds samenlevingsinitiatieven, en doe een aanvraag voor 
 culturele en sportactiviteiten waarbij je mensen samenbrengt  

5. Rabobankfonds: via het speciale stimuleringsfonds van de Rabobank  
 kun je middelen aanvragen voor culturele en maatschappelijke doelen 

6. Sponsorkliks: deze organisatie levert een banner voor een website. Voor  
 ieder lid die via deze banner iets online bestelt, krijgt de vereniging een  
 vergoeding 

7. Sportakkoord: landelijk is er geld beschikbaar gesteld dat bij het  
 plaatselijk Sportakkoord aangevraagd kan worden 

8. Fonds gehandicaptensport: 25% van de opbrengst gaat naar de  
 vereniging en bij dit fonds kun je geld aanvragen voor groepen met een  
 beperking  
 
9. Workshops: ga op pad en bied workshops aan bij plaatselijke bedrijven,  
 waarbij je simpele oefeningen doet die bij de doelgroep passen 

10. Demo’s: het is heel leuk om een demo op te voeren en nog leuker is het  
 als bedrijven daarvoor willen betalen 

11. Verkoop van planten of koeken: neem contact op met een tuincentrum,  
 de bakker of de supermarkt in de buurt en kijk of je tegen een lagere  
 aankoopprijs goederen voor de vereniging kan verkopen 

12. Spaarsysteem: zorg ervoor dat de bedragen behapbaar worden door  
 elke periode wat extra contributie te betalen en laat jouw vereniging  
 deze extraatjes opzij zetten om ongemerkt tot het bedrag te komen. 


