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Vier nieuwe bedrijven worden Official Supplier
van Invictus Games Den Haag 2020
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Illustratie van het Invictus Games  Park (Zuiderpark Den Haag)

"We zijn zeer dankbaar voor de waardevolle bijdrage die deze suppliers ons bieden,” zegt Mart

de Kruif, voorzitter van de Invictus Games Den Haag 2020. Deze ‘bedrijven zijn stuk voor stuk

gespecialiseerd in zaken die we hard nodig hebben om zo een groot evenement te organiseren.

Kortom ze leveren een onmisbare bijdrage.”

EAL

EAL Apeldoorn, ontwikkelt en produceert o.a. toegangscontrolesystemen. Ze doorzagen al snel

de behoefte van de organisatie ten aanzien van het selectief toegang verlenen tot terreinen en

ruimtes en het accrediteren van personen. EAL’s in-house afdeling Research & Development

heeft het breed ingezette ATS toegangscontrolesysteem voorzien van de eigenschappen die

hiertoe benodigd waren.

“Met de levering van de op maat gesneden applicatie, de benodigde toegangszuilen, overige

hardware en enkele duizenden gepersonifieerde toegangspassen ondersteunen we de Invictus

Games The Hague 2020. Sponsoring komt niet alleen ten goede aan het budget, het is ook een

openlijke blijk van waardering en respect en daarmee een stimulans. EAL Apeldoorn zal haar

ondersteunende dienstverlening ook bij volgende edities voortzetten,” zei Pascal Vos, Managing

Director bij EAL.

Ingram Micro

"Ingram Micro is er trots op om de Invictus Games The Hague 2020 te sponsoren. Als

organisatie moedigen wij onze medewerkers aan om te leven volgens een reeks kernwaarden

die onder andere moed, integriteit en talent omvatten. De mannen en vrouwen van de Invictus

Games representeren al deze kenmerken en we kijken ernaar uit om hun succes te vieren. "

Aldus Michiel Alting von Geusau, Executive Vice President bij Ingram Micro.

Nederlandse Loterij

“Als partner van de Nederlandse sport zetten we ons al vele decennia in voor een gelukkig,

gezond en sportief Nederland. In onze ogen moet iedereen kunnen sporten en daarom zijn we

trots om bij te kunnen dragen aan de Invictus Games in onze thuisstad Den Haag. Het

evenement is een unieke combinatie tussen de fondsen die we steunen op het gebied van

gehandicaptensport en één van onze Goede Doelen die we jaarlijks steunen middels onze

afdracht; het V-Fonds. We kijken er heel erg naar uit om samen met onze partners Nederland

en de rest van de wereld de unieke kracht van sport te laten zien, “ zegt Joost Zuure, Head of

Sponsoring & Beneficianten van de Nederlandse Loterij.



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.

Ottobock

“Als trotse supporter van de Invictus Games The Hague 2020 kijkt Ottobock ernaar uit om

de atleten te helpen met technische ondersteuning, voor de vijfde maal sinds de eerste editie

van het evenement in 2014 in London.” 

“Ottobock Benelux is blij om iedereen te mogen verwelkomen in Nederland. Onze technische

experts zijn tijdens het evenement voortdurend op locatie aanwezig om prothesen, orthesen en

rolstoelen te repareren en deelnemers zo de kans te bieden om zich volledig te richten op hun

prestaties.”

“Ottobock biedt een complete lijn met toonaangevende oplossingen die mensen helpen om hun

mobiliteit te vergroten en hun levenskwaliteit zo enorm te verbeteren. Het is een eer om de

atleten dit jaar opnieuw te mogen ondersteunen in hun deelname aan de Invictus Games,” zegt

Peter Franzel, Director Sports Marketing & Sponsoring bij Ottobock.

Over de Invictus Games

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

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

of gediend hebben. Tickets zijn nu te koop voor het publiek om hun steun te betuigen aan de

deelnemers. De tickets zijn verkrijgbaar op: www.invictusgames2020.nl/tickets

http://www.invictusgames2020.nl/tickets


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.
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