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

JCI Eindhoven

Titel activiteit

ASML Young Makers Award

Datum / Data

17 februari 2018

Waarom hebben
jullie dit project
georganiseerd?

1) Het helpen van startups in de maakindustrie met de juiste contacten
en feedback zodat zij succesvol kunnen worden.
2) Partners en sponsors van de BOV een uniek event aanbieden waar
alleen genodigden komen.

Hoe hebben jullie dit
gedaan?

Het organiseren van een wedstrijd waarbij 6 startups pitchen voor een relevant
publiek die daarna feedback geeft en hulp aanbiedt.

Wat hebben jullie
concreet gedaan?

We hebben een ontzetted toffe avond georganiseerd! Prijzengeld is verhoogd
van 10k naar 20k dankzij nieuwe partners. We hebben 6 startups geselecteerd
met de jury. Jury bestond uit partners die betaalden om mee te mogen helpen.
O.a. VP ASML, Hoogleraar TUe, Brainport & CEO Demcon. We hebben
andere relevante bedrijven en organisaties uitgenodigd die waardevol zouden
kunnen zijn voor onze startups (voorbeeld, durfkapitaal, patent recht, coinvesteerders, manufacturers etc). In totaal 70 aanwezigen. 20 JCI, 25
partners van de BOV, 12 deelnemers en de rest ‘experts’ en netwerkers die op
persoonlijke titel uitgenodigd zijn zodat ze de startups konden helpen.
Alle 6 de startups hebben aangegeven dat ze het ontzettend nuttig vonden. Zij
hebben waardevolle feedback gekregen van onze contacten. JCI Eindhoven is
in de picture gekomen bij alle deelnemende bedrijven en organisaties. De
partners van de BOV vonden het fantastisch, dat hebben we meerdere keren
gehoord.
Het evenement is nu voor de 6e keer georganiseerd, tov voorgaande jaren is
het niveau van zowel de startups, het prijzengeld, de partners en de andere
aanwezigen weer beter. Dit willen we volgend jaar voortzetten. We willen
groeien in kwaliteit, het aantal aanwezigen willen we gelijk houden.

Wat is het resultaat
van dit project?

Als je het project
nogmaals zou
organiseren wat zou
je anders/hetzelfde
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doen?

Foto’s
Contactgegevens
(jouw e-mailadres)

Als bijlage meesturen, samen met dit formulier, naar
projectvandemaand@jci.nl.
bvanderg@gmail.com
ayma@boveindhoven.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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