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1. Project naam? 

JCI Curlingtoernooi v2 

 

2. Wanneer heeft deze plaatsgevonden? 

Zaterdag 11 februari 2017 

 

3. Wat was het doel? 

De tweede editie van het curlingtoernooi organiseren, om hierbij  – voor de tweede keer – de curlingsport op 

een zo leuk en competitief mogelijke manier onder de aandacht brengen bij de leden van JCI Nederland en 

om de verschillende Kamers binnen JCI Nederland op een sportieve manier met elkaar nader kennis te laten 

maken. Daarnaast ook geld ophalen voor ons goede doel de MaartenMemorial.  

 

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

Na het succes van de eerste editie van het JCI Curlingtoernooi vorig jaar in 2016, organiseerden we in 

februari 2017 de tweede editie. Wederom met maar liefst 18 verschillende teams, variërend tussen de 4 à 6 

spelers per team, komende uit heel Nederland, waaronder nu zelfs 3 teams uit Limburg! Totaal 15 

verschillende Kamers streden om de wisselcup. Dit tweede curlingtoernooi vond weer plaats op de enige 

echte curlingbaan van Nederland in Zoetermeer. We zijn gestart rond 12 uur met een introductie en een 

spoedcurlsus, zowel in de bar als op het ijs, gegeven door échte curlers uit het Nederlands heren- en dames-

curlingteam én uit de Nederlandse eredivisie, aansluitend van 13:30 uur t/m 17:30 uur een echt toernooi, 

waarbij de verschillende Kamers wedstrijden tegen elkaar gespeeld hebben. Tussen de wedstrijden door was 

er genoeg gelegenheid tot netwerken. Rond 18 uur vond de prijsuitreiking plaats in de horecagelegenheid 

naast de curlingbaan in hetzelfde gebouw, waar we ook nog hebben nageborreld. JCI ’s-Gravenhage heeft 

deze editie gewonnen en heeft de wisselcup overgenomen van JCI Amsterdam Zuid.  

Kort samengevat hebben we iedere deelnemer goed laten kennismaken met de sport curling, hebben de 

leden van verschillende kamers goed met elkaar kunnen netwerken, heeft iedereen vooral een leuke dag 

gehad én hebben we € 425,75 opgehaald voor het goede doel! 

 

5. Wat was het budget en is er winst of verlies gemaakt  
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€ 1887,50 aan budget (na inkomsten te hebben verkregen door deelnamegelden en sponsoring). 

€ 10,87 winst. 

 

6. Zouden jullie dit project volgend jaar ook organiseren? 

Uiteraard! Volgend jaar zal de 3
e
 editie weer plaats vinden, rond begin februari 2018! Voorinschrijven kan via 

curling@jcihaaglanden.nl. Let op: VOL = VOL! Erbij zijn = meemaken! 

 

7. Waarom is dit het beste project van JCI Nederland dit jaar? 

Omdat we voor de tweede keer nog meer verschillende Kamers hebben kunnen laten kennis maken met 

curling, iedereen binnen JCI het er nog steeds, op een positieve manier, al sinds de 1
e
 editie over heeft! We 

hebben de deelnemers laten ervaren hoe curling gespeeld wordt en wat er allemaal bij komt kijken, we 

hebben verschillende mensen van verschillende Kamers bij elkaar gebracht en ervoor gezorgd dat we een 

leuk JCI sportevenement hebben neergezet. Totaal 15 verschillende Kamers, 18 teams, JCI-leden van meer 

dan 20 verschillende Kamers en ruim 130 aanwezigen. Het was geweldig! 

NB Er staan al enkele foto’s in het JCI MGZN, maar de overige foto’s volgen in de maand mei op Facebook. 

 

 
 

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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