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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 

 

JCI Amsterdam 

Titel activiteit 

 

JCI Vondelpark Open 2018 - Golftoernooi 

Datum / Data 

 

8 juni 2018 

Waarom hebben 

jullie dit project 

georganiseerd? 

Het JCI Vondelpark Open is een uniek relatie- & netwerk event in het 

Amsterdamse Vondelpark dat één keer per jaar plaatsvindt. De opbrengst van 

het golftoernooi komt volledig ten goede aan de Stichting Hart voor het 

Vondelpark. Zij zorgen dat het park haar monumentale karakter behoudt. Zo 

zijn er al talloze verouderde bankjes vervangen door splinternieuwe 

exemplaren. Teams die meespelen krijgen een naamplaatje op zo’n bankje. 

Dit jaar haalde JCI Amsterdam EUR.18.094,26 op voor het Vondelpark! 

 

Tijdens het JCI Vondelpark Open verandert het park in een 18-holes golfbaan. 

Vanaf het moment dat het park langzaam ontwaakt en volstroomt met 

wandelaars en fietsers slaan ca. 30 teams af op één van de spectaculaire 

holes. Met een heerlijke barbecue en DJ na het toernooi is dit voor de 

aanwezigen de gezelligste dag van het jaar. 

 

Hoe hebben jullie dit 

gedaan? 

Met een team van 8 zijn wij een heel jaar bezig geweest om de 24
ste

 editie van 

het JCI Vondelpark Open neer te zetten. Daarnaast werken we samen met de 

gemeente, de Stichting Hart voor het Vondelpark en onze vele sponsoren om 

dit event tot een succes te maken. En niet te vergeten, de 50+ vrijwilligers 

(grotendeels JCI-ers) die zich tijdens het toernooi inzetten om alles in goede 

banen te leiden!  

 

Wat hebben jullie 

concreet gedaan? 

Een (hele) korte samenvatting van onze acties het afgelopen jaar: 

- Vergunningstraject bij de gemeente 

- Sales om sponsoren en teams aan het event te verbinden 

- Food & beverage  

- Een tent en alle faciliteiten daaromheen regelen zoals stroom, sanitair, 

tafels & stoelen, podium, enz. 

- Marketing & communicatie - persberichten, social media, mails naar 

alle betrokkenen, opmaak van al het drukwerk, enz.  
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- Baan design - hoe gaan de 18 holes door het park lopen? Zorgen dat 

de greens worden gemaaid, de holes worden geboord en vlaggen 

worden gestoken. 

- Uiteraard hadden we ook een penningmeester die ervoor zorgde dat 

we een cheque van EUR.18.094,26 mochten overhandigen. 

 

De dag van tevoren: 

Stel je voor: je komt aan bij een grasveldje waar mensen al lekker op hun 

handdoekje liggen te genieten van de zon. Je vraagt deze mensen vriendelijk 

iets verderop te gaan liggen, want binnen een paar uur wordt hier een grote 

tent opgezet, onze basis voor het JCI Vondelpark Open. Op deze dag ben je 

met het hele team druk bezig om te zorgen dat alles in de tent klaargezet 

wordt en dat de 18 holes golfbaan gereed is. 

 

De dag zelf: 

Vanaf 5.30 zijn we in het park voor de laatste voorbereidingen. Om 6.30 uur 

verwelkomen we de teams en vrijwilligers in het park met een heerlijke, sterke 

kop koffie. Terwijl de teams de 18 holes spelen zetten wij alles alvast klaar 

voor de lunch, een gezellige barbecue. We kunnen nog niet helemaal 

ontspannen want aan het einde van de middag pakken we alles weer in en 

kan de tent worden afgebouwd.  

 

We sluiten met het team af met een welverdiend biertje!  

Wat is het resultaat 

van dit project? 

Een win-win-win. Een enorm gezellige en sportieve dag voor de meespelende 

teams, de vrijwilligers en de commissie. Met als kers op de taart: 

EUR.18.094,26 voor de Stichting Hart voor het Vondelpark! 

Als je het project 

nogmaals zou 

organiseren wat zou 

je anders/hetzelfde 

doen? 

Commissieleden organiseren dit toernooi 2 achtereenvolgende jaren. 

Daardoor hebben we altijd 4 commissieleden die het al een keer hebben 

meegemaakt en 4 nieuwe. Dit werkt heel goed. Er zijn altijd kleine 

verbeterpunten maar na 24 edities staat dit event als een huis. 

 

Volgend jaar is de 25
ste

 editie van het JCI Vondelpark Open, wat betekent dat 

het team het extra groots gaat aanpakken!  

Foto’s https://vrijetijdamsterdam.nl/algemeen/de-stad/24e-editie-jci-vondelpark-open-

vrijdag-van-start/ 

Contactgegevens 

(jouw e-mailadres) 

Anne_vanrossum@hotmail.com 

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.  

https://vrijetijdamsterdam.nl/algemeen/de-stad/24e-editie-jci-vondelpark-open-vrijdag-van-start/
https://vrijetijdamsterdam.nl/algemeen/de-stad/24e-editie-jci-vondelpark-open-vrijdag-van-start/
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