
 

 

Breda, juni  2021 

 

Betreffend: Informatie over de Young Impact Day 

 

Beste ouders, 

 

Op 30 juni 2021 is het zo ver: de Young Impact Day in LOFI Amsterdam. Dit is het afsluitende 

event van Young Impact Day, dé landelijke actiedag voor jongeren.  

We vinden het fantastisch dat uw zoon of dochter zich inzet om de wereld een beetje mooier te 

maken door zelf actie te ondernemen. Daarmee heeft hij of zij een gratis ticket verdiend voor 

Young Impact Day.! Op dit event wordt samen met andere jongeren én bekende artiesten en 

sprekers het succes van Young Impact Day gevierd en de impact die jongeren maken.  

Wij kijken erg uit naar het event en zijn op dit moment hard bezig om alles in orde te maken, 

zodat het zeker een onvergetelijke en inspirerende dag wordt voor uw kind!  

Bijgaand treft u alle informatie over Young Impact Day 2021. 

Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met ons 

via 088-8000 604 of info@youngimpact.nl  

We hopen dat iedereen een geweldige dag heeft! 

Namens het gehele Young Impact team, 

Wendy Kakebeeke 

Directrice Young IMpact 

mailto:info@youngimpact.nl


 

PRAKTISCHE INFORMATIE  

 
Datum:          30 juni 2021 
Tijd:              15:15-18.00 uur 
Deuren open:  14.30 uur  
Locatie:         LOFI, Basisweg 63 in Amsterdam 
 
 
HUISREGELS 
  

- Young Impact Day is bedoeld voor alle jongeren die met Young Impact in actie zijn 
gekomen via het scholenprogramma of uit eigen initiatief.  

- Vervoer naar en van het event is voor verantwoordelijkheid van de genodigde zelf.  
- Roken, alcohol en het gebruik van drugs is niet toegestaan. Dit wordt op de locatie ook niet 

verkocht. 
- Het is niet toegestaan om tassen mee naar binnen te nemen. Young Impact houdt zich het 

recht voor om mensen te weigeren indien dit noodzakelijk wordt geacht voor een goed verloop 
van het event. 

- Het is niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen. 
 
 
VEILIGHEID 
 
 

- Er is een EHBO post ingericht en er lopen EHBO’ers rond om alles voortdurend in de gaten te 
houden.  

- Er is voldoende bewegwijzering voor o.a. de routing, de EHBO en de nooduitgangen. 
- Het terrein is rolstoelvriendelijk. Mocht er begeleiding nodig zijn, dient men hier zelf voor zorg 

te dragen.  
- Bij de entree en tijdens het event zal er door professionele security gecontroleerd worden op 

drugs, alcohol, glas, blikwerk, gevaarlijke voorwerpen, e.d. Deze zaken zullen ter plekke in beslag 
worden genomen. 
 

 
ETEN & DRINKEN 
 

- Het is niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen het terrein op. Er is eten en 
drinken verkrijgbaar tegen betaling. 

- Het is mogelijk om contant en met pin te betalen. Er wordt geen alcohol geschonken. 
 
 
 
 
MEDIA 
 

- Tijdens het event zal er media aandacht zijn. Bij het betreden van LOFI geven de aanwezigen  
Young Impact, mediapartners en toegestroomde vrije pers toestemming om beeld en 
geluidopnamen waar zij bij betrokken zijn te allen tijde te mogen gebruiken. 

 

  



 

OVER YOUNG IMPACT 

Young Impact is een beweging van jongeren in Nederland die een positieve bijdrage aan de 
wereld leveren. Dat doen we op onze eigen manier en met ons eigen unieke talent.  
// 
Het scholenprogramma van Young Impact helpt jongeren om te ontdekken wie ze zijn, wat ze 
belangrijk vinden en hoe ze problemen kunnen aanpakken die ze raken. Samen komen ze 
hiervoor in actie: ze zetten challenges op en komen in actie voor wat zij belangrijk vinden. 

www.youngimpact.nl  

Young Impact is een initiatief van NLvoorelkaar, Wij zijn JONG, CJP en NJR.  

 

http://www.youngimpact.nl/

