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 Volcke Rack

Titel activiteit

Duckrace JCI Volcke Rack

Datum / Data

16 juni 2018

Waarom hebben
jullie dit project
georganiseerd?

In Zevenbergen werd het Waterfestijn ’n Bietje Koekoek aan de waterkant voor
de tweede keer georganiseerd tijdens het weekend van 16 en 17 juni 2018.
Omdat het thema goed aansluit bij ons thema van het CvA in mei 2019,
hebben wij aan de organisatie van het Waterfestijn gevraagd of zij het leuk
zouden vinden als wij een Duckrace gingen organiseren.
Omdat er naast de duidelijke link met het thema van ons CvA, we ook meer
naamsbekendheid van onze Juniorkamer tijdens een groot regionaal
evenement konden creëren, hebben wij besloten om in twee maanden tijd dit
project op poten te zetten. Daarnaast is het organiseren van een Duckrace
een geheel nieuwe activiteit voor onze kamer, wat ook weer nieuwe
uitdagingen met zich mee brengt.

Hoe hebben jullie dit
gedaan?

Tenslotte mochten we de opbrengsten van de Duckrace in de Stichting CvA
mei 2019 JCI Volcke Rack stoppen. Met de organisatie van dit CvA hopen wij
een (deel van een) constructie te sponsoren waarmee Stichting Elemental
Water Foundation zout water omzet in betaalbaar drinkwater in
derdewereldlanden.
We hebben contact opgenomen met JCI ’t Gooi om met hun mogelijkheden
van het huren van de eendjes te bespreken. Ook hebben we contact gehad
met andere serviceclubs, zoals Rotary’s in Nederland en België, en
organisaties van al bestaande Duckraces om de leerpunten van hun edities
direct mee te nemen, te bespreken hoe zij de promotie vormgaven en binnen
twee maanden een succes van onze Duckrace te maken.
We hebben contact gezocht bij de serviceclubs in onze omgeving en verteld
over de Duckrace en ons CvA in mei 2019 en daarmee een boost aan de
verkoop van de eendjes gegenereerd.
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Alle leden van de kamer hebben zich ingezet in de verkoop van de eendjes en
het verzorgen van 36 prijzen voor de winnende eendjes. Zo hadden we
uiteindelijk onder andere een ballonvaart en een opblaasbare jacuzzi als
prijzen.

Wat hebben jullie
concreet gedaan?

Wat is het resultaat
van dit project?

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

Foto’s
Contactgegevens

Rondom de Duckrace op de dag zelf hebben we samenwerking gezocht met
de organisatie van het Waterfestijn, de brandweer, de reddingsbrigade en de
scouting.
We hebben op zaterdag 16 juni 2018 een Duckrace georganiseerd. Er zijn
ruim 1.300 eendjes verkocht, 36 prijzen ingezameld voor de winnende eendjes
en een leuke race georganiseerd voor 300 man publiek tijdens de race zelf, en
dit allemaal in samenwerking met diverse partijen. Bovendien hebben we
daarnaast nog eendjes hengelen georganiseerd voor kinderen.
Het resultaat is enerzijds meer naamsbekendheid van JCI Volcke Rack in de
gemeente Moerdijk. Anderzijds kunnen we ruim € 4.000,- toevoegen aan onze
Stichting CvA mei 2019 JCI Volcke Rack, waarmee we proberen een zo hoog
mogelijke opbrengst voor het goede doel binnen te halen.
En als laatste, maar misschien wel de belangrijkste: de betrokkenheid van de
leden bij onze kamer en haar activiteiten is verhoogd. Eenieder lid heeft zich
op zijn/haar manier kunnen inzetten voor dit evenement. En dat geeft een
positieve stimulans binnen onze kamer, die gaan we zeker, richting het CvA
mei 2019, hard nodig hebben.
We zouden meer inzetten op verkoop van de eendjes vooraf aan het
evenement, bijvoorbeeld door ook ondernemers/bedrijven in Zevenbergen te
betrekken door verkooplijsten daar neer te leggen. Ook zouden we vooraf
meer tijd besteden om de promotie professioneler in elkaar te draaien en
online in te zetten.
Wat we hetzelfde zouden laten: de manier van samenwerken met de
organisatie van het Waterfestijn, de brandweer, de reddingsbrigade en de
scouting. Ook de manier waarop we de leden in hun rol/kwaliteit hebben gezet
en/of de leden hun rol hebben gepakt, zouden we niet veranderen.
Als bijlage meesturen, samen met dit formulier, naar
projectvandemaand@jci.nl.
yvonnevanpersie@gmail.com

(jouw e-mailadres)

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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