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De Brauw official supplier Invictus Games Den
Haag 2020
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De Brauw Blackstone Westbroek is trots te mogen aankondigen dat het ‘official

supplier’ wordt van de Invictus Games Den Haag 2020, gepresenteerd door

Jaguar Land Rover. Als official supporter van de Invictus Games draagt De Brauw

zorg voor de juridische ondersteuning van het internationale evenement. 

⏲

https://invictusgames2020.pr.co/


Menno Stoffer, partner bij De Brauw, was vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming van

deze editie van de Invictus Games: "De drive van het team achter de Invictus Games Den Haag

2020 werkt aanstekelijk: de organisatie, de atleten en hun omgeving zetten samen een

ontzettend bijzonder evenement neer. We zien de impact die het heeft op de atleten en hun

omgeving, maar ook hoe het evenement de samenleving raakt. We zijn dankbaar dat we daar

onderdeel van mogen zijn."

 

Machteld de Monchy, hoofd van De Brauw's Pro Bono praktijk, vult aan: "Het internationale,

openbare en specialistische karakter van dit evenement maakt de juridische ondersteuning

een leuke complexe uitdaging. We zijn vereerd dat we op deze manier kunnen bijdragen om de

Invictus Games weer tot een succes te maken." 

 

De Invictus Games gebruikt de kracht van sport om herstel te stimuleren, revalidatie te

ondersteunen en een breder begrip en respect te genereren voor degenen die hun land dienen of

dienden. Ook zijn de Games bedoeld om vrienden en familie van de gewonde of zieke (ex)-

militairen te waarderen. Deze Invictus Games Den Haag 2020 komen op een bijzonder

symbolisch moment, namelijk als de wereld stilstaat bij de viering van 75-jarig vrijheid na het

einde van de Tweede Wereldoorlog.

 

"We zijn zeer dankbaar voor de bijdrage die De Brauw ons biedt in het organiseren van de

Invictus Games in Den Haag. De juridische aspecten van de organisatie, de overeenkomsten en

de logistiek vergen telkens maatwerk. We leunen op het team van De Brauw om samen met ons

een solide juridische basis te leggen. De sfeer in het team is ook uitstekend en dat geeft

energie," zegt Mart de Kruif, voorzitter van de Invictus Games Den Haag 2020. " 

 

//einde

 

Over De Brauw Blackstone Westbroek

De Brauw Blackstone Westbroek is een wereldwijd opererend advocatenkantoor. Het heeft

een  omvangrijke ondernemingspraktijk, een expertisecentrum voor procesvoering en een

ongeëvenaard team van regelgevingsdeskundigen. Grote zaken, grote risico’s en grote arena’s

 vragen om multidisciplinaire, multinationale teams met sterke, strategische denkers die altijd

bereid zijn tot het uiterste te gaan. 



De Brauw zet zich in voor het rechtsgevoel, voor de “ware bezieling verlicht door de rede”.

Deze bezieling, deze toewijding aan het streven naar gerechtigheid, zorgt ervoor dat we onze

collega’s ook aanmoedigen op pro-Deobasis juridisch advies te verstrekken aan organisaties

en mensen die beperkte toegang hebben tot het recht of die opkomen voor de goede zaak. 

 

Over de Invictus Games Den Haag 2020

Van 9 - 16 mei 2020 wordt het Zuiderpark, Den Haag omgevormd tot het Invictus Games

Park. 500 deelnemers uit 19 landen nemen deel aan tien adaptieve sportevenementen,

vergezeld door 1.000 familie en vrienden. De Invictus Games Den Haag 2020 is een

internationaal sportevenement voor gewonde en of geblesseerde (ex)-militairen. De Invictus

Games gebruiken de kracht van sport om herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en

een breder begrip en respect te genereren voor de mannen en vrouwen die hun land dienen of

hebben gediend. Sinds de inaugurele Invictus Games in 2014 in Londen zijn de Invictus Games

gehouden in Orlando (2016), Toronto (2017) en Sydney (2018).





OVER INVICTUS GAMES THE HAGUE 2020

De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor fysiek en/of mentaal gewonde militairen. De
Invictus Games gebruikt de kracht van sport om herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder
begrip en respect te genereren voor hen die hun land dienen of gediend hebben.

‘Invictus’ staat voor ‘onoverwonnen’. Het symboliseert de vechtlustige geest, van fysiek en/of mentaal gewonde
militairen. Het laat zien wat je, ondanks je verwondingen, kunt bereiken.

Aan de Invictus Games, die van 9 tot 16 mei 2020 in Den Haag worden gehouden, doen 500 deelnemers mee,
uit 19 verschillende landen. Zij zullen actief zijn in tien verschillende sporten.

Alle deelnemers mogen, op uitnodiging en kosten van de organisatie, twee vrienden of familieleden die hebben
geholpen tijdens het revalidatieproces meenemen naar het evenement.

Iedere deelnemer aan de Invictus Games heeft zijn eigen verhaal, maar allen hebben ze de innerlijke kracht
gevonden om door te gaan en zichzelf op te richten. Alleen, met hulp van familie en vrienden, maar altijd mede
dankzij de kracht van sport.

The Invictus Games is an international adaptive sporting event for Wounded, Injured and Sick Servicemen and
women, both serving and veteran. The Games use the power of sport to inspire recovery, support rehabilitation
and generate a wider understanding and respect of all those who serve their country.

The word ‘Invictus’ means ‘unconquered’. It embodies the fighting spirit of wounded, injured and sick Service
personnel and personifies what these tenacious men and women can achieve post injury.

The Invictus Games is about much more than just sport – it captures hearts, challenges minds and changes
lives.

The Invictus Games 2020 will be held in The Hague from 9 to 16 May and invites 500 competitors, from 19
different countries. They will participate in 10 different sports. 
All competitors may bring two friends or family members who have helped during the rehabilitation process, at
the invitation and expense of the organization.

The participants all have their own story of physical and/or psychological injury or illness. But all of them have
found the inner strength to go on and reinvent themselves. Sometimes alone, often with the help of family and



friends, but always through the power of sport. The Invictus Games The Hague 2020 is the platform to share
their stories and add another chapter to their book of life.

Invictus Games The Hague 2020
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