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INSCHRIJFFORMULIER PROJECT VAN DE MAAND 
 

Je staat op het punt je project in te dienen voor de award ‘project van de maand’. Dat vinden 

wij tof! Om je aanvraag te accepteren hebben we een aantal dingen van je nodig: 

 

- Dit formulier, ingevuld 
- Foto’s/filmpjes gebundeld in een collage/presentatie 
- Evt media-aandacht 

 

Naam van Kamer 

 

Juniorkamer het Markiezaat (Bergen op Zoom) 

Titel activiteit 

 

JK Het Markiezaat RALLY 

Datum / Data 

 

Zaterdag 7 april 

Waarom hebben 

jullie dit project 

georganiseerd? 

De rally is georganiseerd als toegankelijk evenement waaraan iedereen met 

een auto en rijbewijs kan meedoen. Elk type auto kon meerijden.  

Doel is om JCI en de lokale kamer te promoten in Bergen op Zoom en tevens 

gelden op te halen voor een goed doel. Het goede doel van dit project is Het 

Vergeten Kind. Het Vergeten Kind zet zich in voor de ruim 100.000 kinderen 

die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek 

De rally is uitermate geschikt om een bredere groep geïnteresseerden aan te 

trekken. Een mooie rit waarbij de omgeving rondom Bergen op Zoom is 

gepromoot. Met een competitie element en een gezamenlijke BBQ & borrel na 

afloop. 

Tevens was dit een Young Ones project waarbij de commissie veel heeft 

geleerd m.b.t. het organiseren van een dergelijk project (vergunning, 

marketing, communicatie, etc). 

Hoe hebben jullie dit 

gedaan? 

Dit project is georganiseerd door onze commissie Young Ones (4 leden). 

Doelstelling was om zelfstandig een compleet project uit te voeren met 

positieve bijdrage voor de kamer en het goede doel.  

Er is een projectplan opgesteld met planning. Elk YO lid had hierbij zijn / haar 

eigen taak. Bijna wekelijks kwam de commissie bijeen om de status van de 

acties door te nemen. De YO commissie werd hierbij begeleid door het 

bestuur (1 afgevaardigde). 

De rit is zorgvuldig uitgestippeld met hulp van een ervaren rally organisatie. De 

rit is meerdere keren van te voren gereden en geïnspecteerd. Leuke en goede 

horeca gelegenheden zijn uitgezocht voor een korte stop en voor lunch. Ook 

heeft waren er veel leuke bezienswaardigheden tijdens de route, inclusief 

opdrachten en raadsels. 
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Wat hebben jullie 

concreet gedaan? 

Een rally die gestart is op de Grote Markt in Bergen op Zoom. Alle auto’s 

mochten verzamelen op de normaal auto vrije Grote Markt in Bergen op Zoom 

(onderdeel van de aangevraagde vergunning). Een Drive-In show zorgde voor 

sfeer en om 10:30 uur is gestart met de rally. Om de 5 minuten vertrok een 

auto. E.e.a. fantastisch aan elkaar gepraat door de lokale bekende DJ. Ter 

plaatse is het goede doel Het Vergeten Kind gepromoot. 

De rally bestond uit een route van ong. 130-140 km. De lunch werd verzorgd 

op Breda Airport en de afsluiting bestond uit een gezellige BBQ en borrel bij 

een mooie horeca gelegenheid midden in de bossen net buiten Bergen op 

Zoom. 

Wat is het resultaat 

van dit project? 

Veel positieve reacties en een aanmelding van een nieuw lid. 

Tevens is er EUR 1500,- opgehaald voor het goede doel. Het eindbedrag is 

nog niet exact bekend, maar het lijkt er op dat dit bedrag EUR 1000,- hoger 

gaat uitvallen. In dit geval kan er meer gedoneerd worden. Een klein bedrag 

(ca. 20%) blijft achter in de kamer ter versterking van de kamer en als buffer 

voor het organiseren van de volgende projecten. 

Als je het project 

nogmaals zou 

organiseren wat zou 

je anders/hetzelfde 

doen? 

Het enthousiasme over de rally is groot. Ook omdat de gehele kamer zelf ook 

kan meedoen. De rally zal hoogstwaarschijnlijk volgend jaar weer gehouden 

worden. Aandachtspunten voor volgend jaar: 

- Starttijden iets verruimen 

- Groepen met kinderen eerder laten starten ivm lunchtijd 

- Start locatie moeten we heroverwegen. Bij grotere groep deelnemers 

is de Grote Markt wellicht te krap. Dit jaar paste het maar net. 

- Volgend jaar zal de route deels anders moeten zijn. 

Foto’s https://www.internetbode.nl/regio/bergen-op-zoom/algemeen/204943/-

fotoalbum-veel-animo-voor-jk-rally-ten-bate-van-stichting-het-vergeten-kind-  

 

https://www.facebook.com/JK-het-markiezaat-rally-1344693132308419/  

Contactgegevens 

(jouw e-mailadres) 

Erwin Tak (voorzitter JK het Markiezaat) 

Erwin@jkhetmarkiezaat.nl of Erwin.Tak@q-concepts.nl 

Dit formulier kun je mailen naar projectvandemaand@jci.nl o.v.v. <titel van de activiteit> in de 

subjectregel. 

 

Scrapbooks voor het project van de maand moeten uiterlijk de eerste vrijdag in de 

opvolgende maand na uitvoer van het project worden gemaild naar 

projectvandemaand@jci.nl. Alle projecten die op op tijd en volledig zijn ingestuurd dingen 

mee naar de Project van de Maand Award van de betreffende maand.  
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