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 Dommelland

Titel activiteit

Droomdag Audrey

Datum / Data

06-09-2018

Waarom hebben
jullie dit project
georganiseerd?

Elk jaar kiezen wij een maatschappelijk doel om te ondersteunen. Wij
schenken het goede doel/stichting dan een bepaald geldbedrag en daarnaast
willen wij graag de handen voor hun uit de mouwen steken. Dit jaar hebben wij
gekozen voor Dream4Kids. Dream4kids is een organisatie die droomdagen
organiseert voor kinderen met een jeugdtrauma (voor meer informatie kijk op
www.dream4kids.nl). Wij hebben 6 september een droomdag georganiseerd
voor Audrey.

Hoe hebben jullie dit
gedaan?

Na veel voorbereidend werk en het regelen van sponsoren hebben wij
uiteindelijk deze onvergetelijk dag voor Audrey kunnen organiseren.

Wat hebben jullie
concreet gedaan?

Wij hebben een droomdag georganiseerd voor Audrey. Deze gehele dag
stond in het teken van Audrey en haar grote droom paardrijden aan het strand.
Naast haar grote droom is Audrey ook helemaal gek van dieren en het
fotograferen van dieren. Wij zijn dan ook na het paardrijden naar Bestzoo
vertrokken om hier mee te mogen lopen met een dierverzorger. Daarnaast
was er nog een professioneel fotograaf gekomen om haar uitleg te geven over
haar nieuwe spiegelreflexcamera en tip en tricks te geven over het
fotograferen van dieren.
Wij hebben natuurlijk een onvergetelijk droomdag georganiseerd voor Audrey.
Daarnaast hebben wij een mooi bedrag opgehaald zodat Dream4kids nog
meer dromen waar kan maken voor andere kindjes.

Wat is het resultaat
van dit project?

Als je het project
nogmaals zou
organiseren wat zou
je anders/hetzelfde

Elke droomdag is anders dus elke droomdag verreist weer een andere plan
van aanpak. Dit is dus erg afhankelijk van wat de droom van een kindje is.
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doen?

Foto’s
Contactgegevens

Als bijlage meesturen, samen met dit formulier, naar
projectvandemaand@jci.nl.
eline@e-linemakelaardij.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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