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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 ’s-Gravenhage 

Titel activiteit 

 

Bejaardenboottocht 2018 

Datum / Data 

 

Zaterdag 16 juni 2018 

Waarom hebben 

jullie dit project 

georganiseerd? 

We werken al jaren samen met het Koningin Emmafonds om voor Haagse 

ouderen een jaarlijks uitje te organiseren. 

 

 

 

Hoe hebben jullie dit 

gedaan? 

Het Koningin Emma Fonds ondersteunt Haagse tachtig-plussers. Voor 

deze ouderen wordt jaarlijks de boottocht georganiseerd. De leden van 

JCI ’s-Gravenhage halen de ouderen thuis op en vervoeren hen naar 

Leiderdorp, alwaar men aan boord gaat van de Bejaardenboot. Tijdens 

de boottocht wordt genoten van de prachtige natuur rondom de Kaag, 

krijgt men een goed verzorgde lunch en wordt er fanatiek bingo 

gespeeld.  

Wat hebben jullie 

concreet gedaan? 

- We hebben 65 ouderen ’s ochtends opgehaald uit Den Haag, ze met 

wijkbussen en onze eigen auto’s vervoerd naar Leiderdorp. 

- We hebben bingoprijzen verzorgd door bedrijven aan te schrijven, 

vrienden en familie aan te sporen om te kijken of ze zaken over 

hadden die als prijs kon fungeren en zelf prijzen verzameld. Een 

senator van onze kamer heeft opgetreden als bingomaster. 

- We hebben gezorgd dat er een arts aanwezig was tijdens de 

boottocht. 

- We hebben alle ouderen weer netjes thuisgebracht na de boottocht. 

Wat is het resultaat 

van dit project? 

Voor veel ouderen is dit het hoogtepunt van het jaar. We hebben 65 ouderen 

een dag bezorgd waar ze heel het jaar naar uitkijken.  
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Als je het project 

nogmaals zou 

organiseren wat zou 

je anders/hetzelfde 

doen? 

Volgend jaar is de 55
e
 keer dat we helpen met de boottocht. Dan willen we 

kijken of we groter uit kunnen pakken zonder de oudjes teveel te laten 

schrikken van de verandering.  

Doordat we de boottocht al langer organiseren, hebben we het redelijk 

geperfectioneerd.  

Foto’s Als bijlage meesturen, samen met dit formulier, naar 

projectvandemaand@jci.nl. 

Contactgegevens 

(jouw e-mailadres) 

babette.tresfon@gmail.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.  
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