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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 Zuid 

Titel activiteit 

 

Barcode Car Challenge for Life  

Datum / Data 

 

27 mei 2018 

Waarom hebben 

jullie dit project 

georganiseerd? 

Omdat wij de Stichting Barcode een warm hart toedragen. Deze stichting 

steunt het Center for Personalized Cancer Treatment waar onderzoek gedaan 

wordt naar het op maat kunnen aanbieden van een behandeling tegen kanker. 

 

 

 

Hoe hebben jullie dit 

gedaan? 

Door de organisatie van een event om geld op te halen voor de Stichting op 

ons te nemen. Stichting Barcode organiseert gedurende het jaar een drietal 

evenementen om geld op te halen voor het onderzoek naar kanker. 

 

Een van die evenementen is een autorally voor oude en bijzondere auto’s. 

Deze rally is inmiddels al voor de 5
e
 keer georganiseerd door Stichting 

Barcode in samenwerking met JCI Amsterdam Zuid.  

 

Wat hebben jullie 

concreet gedaan? 

Wij hebben de rally (mede) georganiseerd. Met de Barcode commissie hebben 

wij de locaties voor het vertrek van de rally, de lunch en het diner en de borrel 

geregeld. Ook hebben wij de soft sponsoren aangeschreven die het ons 

mogelijk maken gratis of met hoge kortingen de dag onvergetelijk te maken 

voor de deelnemers. De loterij die werd gehouden om zoveel mogelijk geld op 

te halen voor het CPCT werd door ons georganiseerd en de input van het 

opgemaakte rallyboek is eveneens door ons bij elkaar gebracht. 

 

Naast het mede organiseren van het evenement heeft een grote groep uit de 

Kamer tijdens de rallydag zelf een bijdrage geleverd door de handen uit de 

mouwen uit de handen te steken als vrijwilliger. 

 

Ook hebben 2 leden uit de Kamer zich ingeschreven voor de rally en 

meegereden.  
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Wat is het resultaat 

van dit project? 

We hebben in totaal een bedrag van € 24.000,- opgehaald. 

 

Om mee te kunnen rijden diende door de deelnemers een bedrag betaald te 

worden. Die bedragen levert een groot deel op van het geldbedrag dat we 

totaal hebben ingezameld. Het andere gedeelte werd binnengehaald door de 

verkoop van loterijloten. 

 

 

De loterij items zijn ons gratis ter beschikking gesteld door verschillende 

trouwe sponsoren. 

Omdat ook de locaties die op de rallydag zijn aangedaan en overige 

benodigdheden voor de organisatie van de dag kostenloos of met hoge 

kortingen aan ons ter beschikking zijn gesteld, kon het evenement 

kostenefficiënt worden georganiseerd en zijn de bedragen die we hebben 

opgehaald geheel ten goede gekomen aan het CPCT. 

 

Als je het project 

nogmaals zou 

organiseren wat zou 

je anders/hetzelfde 

doen? 

We hebben na het 5 jaar lang mede organiseren van de rally besloten met de 

kamer dat wij volgend jaar niet weer zullen helpen met het organiseren van de 

rally. Wij gaan op zoek naar een andere uitdaging. 

 

Echter, de contacten met de Stichting Barcode zijn er en tijdens de rallydag 

zijn altijd vele handjes nodig om de dag te kunnen laten slagen. Ik kan mij zo 

voorstellen dat wij ook volgend jaar tijdens de dag zelf een bijdrage zullen 

blijven leveren.  

 

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

projectvandemaand@jci.nl. 

Contactgegevens 

(jouw e-mailadres) 

Dewitte.evelien@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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