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 het Hooghe Veen

Titel activiteit

KOEKOEK Ladies night: eerste hulp bij autopech, voor de onafhankelijke
vrouw.

Datum / Data

25 mei 2018

Waarom hebben
jullie dit project
georganiseerd?

Een van onze leden, Maarten Koekoek, heeft een autoservice bedrijf.
Maarten wilde graag iets organiseren, iets extra’s doen voor zijn klanten of
mogelijke klanten. Hij heeft een aantal andere leden opgetrommeld tijdens de
bestuurswissel en zo ontstond het idee van een ladies night. Want laten we
eerlijk zijn… elke vrouw wil zichzelf toch kunnen redden wanneer ze met
pech langs de weg staat of alle lampjes in de auto beginnen te branden? Het
begon als een grapje, maar werd uiteindelijk een super leuk project met hele
positieve reacties.

Hoe hebben jullie dit
gedaan?

We hebben een aantal keer bij elkaar gezeten en vergaderd over de invulling
van de workshop, goodiebags, uitnodiging enz. Uiteindelijk is dit allemaal
gelukt en was het ook erg gezellig.

Wat hebben jullie
concreet gedaan?

We hebben een avond georganiseerd waarbij 25 vrouwen tijdens 3
verschillende workshops de wereld onder de motorkap leerden kennen, een
band leerden verwisselen en te weten kwamen wat lampjes in de auto
betekenen. Uiteraard was het naast heel leerzaam, ook een gezellige avond
met lekkere hapjes en drankjes van een cateringbedrijf waar 1 van de andere
leden werkzaam is. De avond werd afgesloten met een leuke goodiebag, o.a.
gevuld door een ander JCI lid met een eigen lingeriezaak.

Wat is het resultaat
van dit project?

25 hele blijven vrouwen, dat zie je op foto. De reacties waren erg positief. Dit
gaan we vaker doen!
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Als je het project
nogmaals zou
organiseren wat zou
je anders/hetzelfde
doen?

Als we het nog eens organiseren zouden we een ander thema kiezen, denk
aan klussen bijvoorbeeld, of een ander leuk idee.

Foto’s

Als bijlage meesturen, samen met dit formulier, naar
projectvandemaand@jci.nl.
https://www.hoogeveenschecourant.nl/nieuws/hoogeveen/539571/-waar-zit-toch-datdopje-van-de-olietank-.html

Contactgegevens

joricke@1609bold.nl

(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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