
Ik wil een project delen 
 

1. Naam project / activiteit: Off the road met JCI 

 

2. Datum van de activiteit: 6 oktober 2018 

 

3. Organisatie (Kamernaam): JCI Groot Schokland 

 

4. Om wat voor een soort project gaat het? (laat de opties die van toepassing zijn 

staan) 

- Impact project 

- Een sociaal en fun activiteit 

 

5. Doelgroep van deze activiteit is: (laat de opties die van toepassing zijn staan) 

- Anders > mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking 

 

6. Bij welke SDG(‘s) sluit het project aan? Zet hieronder de nummers van de 

betreffende doelen of vul ‘geen’ in, wanneer je het idee hebt dat het project niet 

aansluit bij de SDG’s. geen

 
 

 

 

7. Wat is de omvang van het project? (laat de opties die van toepassing zijn staan) 

- Activiteit/project georganiseerd door een Kamer met lokale impact 

- Activiteit/project  georganiseerd door een Kamer met regionaal bereik 

 

8. Korte omschrijving van het project: 

Op een warme zomeravond in 2018, onder het genot van een hapje en drankje 

ontstond het idee bij de leden van de project commissie om een ‘stoer’ evenement te 

organiseren.  



 

Het idee ontstond om voor mensen/kinderen met een lichamelijke of verstandelijke 

beperking een off road beleving te organiseren. Daarbij waren op de dag zelf zo’n 60 

deelnemers en 50 vrijwilligers aanwezig, zijnde begeleiding van de deelnemers, 

chauffeurs van de voertuigen en leden van JCI Groot Schokland. Tijdens de lunch 

werden alle deelnemers en vrijwilligers voorzien van eten en drinken. 

 

Dit vond plaats op een fantastisch mooi geprepareerd off road terrein bij de 

Schoterplas in het Kuinderbos te Bant, de deelnemers mochten rijden in diverse 4x4 

voertuigen (buggy’s en landrovers), een Dakar truck van Kornelis Offringa, een 

trekker met wagen en paard met menwagens.  Alle deelnemers en onderdelen zijn in 

een programma gegoten, waardoor het voor de deelnemers mogelijk was om met 

alle soorten voertuigen mee te rijden. 

 

 

9. Wat was de impact van het project: 

Een aantal citaten uit het krantenartikel van Peter Dekkers - journalist van de Stentor 

(regionale krant):  

 ‘De dankbaarheid spat van glunderende gezichten. Menig chauffeur krijgt een 

dikke knuffel of deelt zelfs een handtekening uit. Voor velen was het werkelijk 

een droomdag.’  

 

 ‘Wij zijn hier in de polder opgegroeid met autocross en schuurfeesten. Dat 

gevoel willen we deze doelgroep ook graag meegeven.’ 

 

 ‘Bedankt, dit was de mooiste dag van m’n leven’ 

 

 ‘Kijk alle chauffeurs ook eens genieten. Natuurlijk allereerst van die 

glunderende koppies naast je, maar we zijn zelf ook een stel grote kinderen in 

de zandbak.’ 

 

 ‘De uitdaging en het plezier doet zoveel met deze doelgroep. Daarnaast is het 

sociale contact belangrijk. Iets spannend vinden, ermee omgaan en samen 

napraten is zo waardevol.‘ 

 

Geweldig om zowel deelnemers als vrijwilligers een grootse glimlach te bezorgen!  

 

 

10a. Was er bij dit project sprake van een partnership? (laat de optie die van 

toepassing is staan) 

- Ja, eenmalige samenwerking 

 

10b. Zo ja, met welke organisatie(s) werkten jullie samen? 

Dankzij onderstaande bedrijven was het mogelijk deze dag (bijna) kosteloos te organiseren;  



- Joos Vos: Gebruik van het erf en schuren 

- Staatsbosbeheer: beschikbaar stellen van het terrein 

- Van der Wiel: prepareren off road terrein 

- Maas verhuur: gebruik van toiletwagen 

- B&V Geluid: Muziek gedurende de dag en gebruik van audio 

- Off road verhuur: gebruik van buggy’s 

- ATV specialist: gebruik van special buggy 

- Paardensportvereniging de Burcht: paarden en menwagens 

- Offringa: Dakar truck met chauffeur 

- Event catering: heeft een grote frietkar en medewerker ter beschikking gesteld en 

voor alle deelnemers patat gebakken tijdens de lunch 

- Dutch Landrover register: 5 fanatieke landroverchauffeurs uit uiteenlopende 

windstreken van Nederland (zelfs Zeeland > plm 4 uur rijden!) kwamen naar dit 

evenement om deelnemers mee te nemen in hun voertuig over het terrein 

- ’t Voorhuys: broodjes, koffie, thee 

- Verhage Fruit: fruit en fruitsappen 

- Oud JCI Groot Schokland leden boden zichzelf als chauffeur en hun 4x4 voertuig 

aan om deel te nemen aan het evenement. 

 

Sponsoren die een kleine vergoeding hebben ontvangen: 

- Noordoostpolderkrant: advertentie oproep deelname (voorafgaand) aan evenement 

- Videofarmer – Sytse Bakker: foto’s en video’s met een drone 

- Rick Bandstra - Professionele fotograaf 

 

10c. Zo ja, Graag logo(‘s) van de partner(s) meesturen (Vergeet niet als bijlage deze 

logo’s toe te voegen) 

 

10d. Zo ja, Geef een korte omschrijving van de samenwerking:  

Beschrijf kort (max. 75 woorden) waarom je bent gaan samenwerking met deze partner(s) 

en hoe het heeft bijgedragen aan het succes van het project. 

Met de middelen en materialen van deze lokale partners (bekend in ons netwerk) is deze 

fantastische dag mogelijk gemaakt, zie ook hierboven bij 10a. Door het type doelgroep was 

voor vele partners een grote gunningsfactor van toepassing, waardoor ze graag wilden 

meewerken aan het project. 

 

11. Wat hebben jullie van dit project geleerd? 

Dit antwoord is alleen zichtbaar voor leden van JCI Nederland en kan hen helpen en 

inspireren bij het organiseren van een vergelijkbaar project. Wees hier dus heel eerlijk, juist 

ook over de dingen die niet in een keer goed gingen.  

- Door de korte doorlooptijd vanaf start project (1 maand) is de projectorganisatie 

slagvaardig aan het werk gegaan, was er niet veel tijd om te ‘neuzelen’. In de 

commissie zit een gezonde mix van doeners en denkers, wat het resultaat ten goede 

kwam. 

- Er zijn voor het evenement op de dag zelf geen vergunningen aangevraagd, dit was 

een weloverwogen besluit binnen de commissie.  

- Het regelen van verzekeringen neem meer tijd in beslag dan de doorlooptijd had van 

dit project. Met hangen en wurgen is dit alsnog gelukt. 

 



 

 

 

12. Welke resultaten heb je behaald met het project? 

Vat het resultaat van het project samen in drie tot vijf bullets (van een zin). Dit resultaat kan 

gaan over de impact van het project, maar ook over wat jullie er als organisatie/Kamer aan 

hebben gehad. 

1. Een ‘onbezorgde’ dag voor de deelnemers met een verstandelijke of lichamelijke 

beperking, woonachtig in en nabij de Noordoostpolder. 

2. Saamhorigheid en het ‘YES’ gevoel binnen de Kamer 

3. Een blijk van het sterke netwerk van de Kamer leden 

4. 

5. 

 

13. Voeg links naar nieuwsberichten, Youtube filmpje of foto pagina (bijv. Op 

facebook of op de Kamerwebsite) toe 

1. https://www.facebook.com/Jci-Groot-Schokland-789838207737793/  

2. https://www.destentor.nl/noordoostpolder/stoere-off-road-dakar-beleving-in-

kuinderbos~acad3072/  

3. https://www.destentor.nl/flevoland/stoere-droomdag-in-kuinderbos-voor-mensen-met-

beperking~a7cf7463/  

4. https://www.youtube.com/watch?v=CK6w4_B2r3k  

5. https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/164420/off-road-beleving-door-kuinderbos-groot-

succes  

 

 

14. Wat is jouw naam? En op welk e-mailadres kunnen wij jou bereiken? 

Melinda Buining, buiningmelinda@hotmail.com 

 

15a. Heb je nog adviezen, tips of andere handige informatie voor Kamers die een 

vergelijkbaar project willen organiseren? 

Zo ja, zou je die hieronder willen meegeven, dit is uiteraard alleen zichtbaar voor leden van 

JCI Nederland? 

Zie punt 11. 

 

15b. Indien jullie een projectplan of andere documenten hebben - en willen delen - 

voor dit project stuur dit dan mee in de bijlage.  

Hiermee kun je andere Kamers inspireren om een vergelijkbaar project op te pakken. 

Tevens kun je elkaar zo helpen door aanwezige kennis te delen.  

 Zie draaiboek 

 

16. Beeld zegt meer dan woorden. Daarom ontvangen we graag een aantal mooie 

foto’s van jullie project. Graag minimaal drie - het liefst liggende - beelden van een 

redelijke kwaliteit meesturen als bijlage. 

 

17. Wil je verder nog iets kwijt? 

nee 

https://www.facebook.com/Jci-Groot-Schokland-789838207737793/
https://www.destentor.nl/noordoostpolder/stoere-off-road-dakar-beleving-in-kuinderbos~acad3072/
https://www.destentor.nl/noordoostpolder/stoere-off-road-dakar-beleving-in-kuinderbos~acad3072/
https://www.destentor.nl/flevoland/stoere-droomdag-in-kuinderbos-voor-mensen-met-beperking~a7cf7463/
https://www.destentor.nl/flevoland/stoere-droomdag-in-kuinderbos-voor-mensen-met-beperking~a7cf7463/
https://www.youtube.com/watch?v=CK6w4_B2r3k
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/164420/off-road-beleving-door-kuinderbos-groot-succes
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/164420/off-road-beleving-door-kuinderbos-groot-succes
mailto:buiningmelinda@hotmail.com


18. In principe dingen volledig ingevulde projectformulieren gelijk mee voor de titel 

Project van de Maand (indien ze uiteraard in de afgelopen maand hebben 

plaatsgevonden), indien je dit niet wilt geef dat dan hieronder aan. 

 

 


