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1. Project naam? 

JCI Drive In bioscoop  

 

2. Wanneer heeft deze plaatsgevonden? 

8 april 2017 te Alphen aan den Rijn 

 

3. Wat was het doel? 

Een leuk evenement neerzetten voor Alphen aan den Rijn en omgeving waarbij de ambitie is om dit jaarlijks 

terug te laten keren.  Financieel was het doel omminimaal break even te draaien. Hoofdoel is namelijk een 

geslaagd project neer te zetten wat mogelijk in de toekomst verder uitgebouwd kan worden. 

 

4. Geef een samenvatting, inclusief genomen acties en behaalde resultaten  

Een super gaaf evenement waarbij ongeveer 90 auto’s aan hebben deelgenomen. De film Spectre werd 

vertoond. Onder de autos waren ook diverse old timers, wat het gevoel van een drive in zeer goed neer zet.  

De opstart begon met het zoeken van een terrein en het aanvragen van een vergunning bij de gemeente. Een 

proces wat lang op zich laat wachten waardoor 3 weken voor het evenement we pas acht los konden gaan 

met verkoop van de kaarten en sponsoren.  Kaarten kosten 25 euro per auto en speciale auto’s hadden een 

plek vooraan. Uiteindelijk een super gaaf resultaat waarbij er alleen maar lof over gesproken is in de lokale 

media.  

 

5. Wat was het budget en is er winst of verlies gemaakt  

We hadden ons zelf als doel gesteld om een geslaagd event neer te zetten waarbij we geen verlies zouden 

draaien. Eerst maar eens een project neerzetten en voor volgend jaar kijken hoe we dit winstgevend kunnen 

maken. We hebben geen budget vanuit de kamer gereserveerd. De kosten moesten gedekt worden door 

sponsoring en inkomsten van de kaartverkoop. Uiteindelijk hebben we een positief resultaat gedraaid van € 

46,-- 

 

6. Zouden jullie dit project volgend jaar ook organiseren? 

Ja zeker. Doelsteling is om het jaarlijks terug te laten keren. 
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7. Waarom is dit het beste project van JCI Nederland dit jaar? 

Een super samenwerking met de kamerleden en de samenwerking met externe partijen, laat zien dat je in 

korte tijd een leuk en geslaagd event kan neerzetten wat toekomst perspectief heeft! Het is laagdrempelig om 

als deelnemer te komen…. Je hebt een auto nodig . Een leuke invulling van een avondje uit.  

 

 
 

Stuur het scrapbook volledig ingevuld en ondertekend aan: 
awards@jci.nl 

 
Ook eventuele bijlagen zoals knipsels en foto’s moeten elektronisch worden ingediend. 

 
Let op: aanvragen die later dan Einde van de maand binnen komen en/of niet elektronisch  

worden ingediend kunnen helaas niet mee genomen in de poll. Automatisch dien je mee voor de award voor 
de volgende maand 
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