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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 Drechtsteden 

Titel activiteit 

 

Running Dinner Drechtsteden 2018 

Datum / Data 

 

15 september 2018 

Waarom hebben 

jullie dit project 

georganiseerd? 

Dit is een twee-jaarlijks terugkerend gala-event, waarbij de volledige opbrengst 

ten goede komt van een (lokaal) goed doel. 

Deze editie is dit ten goede gekomen van de Voedselbank Drechtsteden. 

 

 

 

Hoe hebben jullie dit 

gedaan? 

In een team van 6 leden hebben wij gedurende een periode van 12 maanden 

restaurants gekoppeld, sponsoren gezocht, een veiling georganiseerd (tijdens 

event zelf), draaiboek geoptimaliseerd, contacten onderhouden met alle 

betrokken, kaarten verkocht, etc. 

 

Wat hebben jullie 

concreet gedaan? 

Running Dinner: een gala-event, waarbij alle gasten (aanwezig in black tie) na 

een centrale ontvangst langs meerdere restaurants gaan voor het diner. 

Voorgerecht en hoofdgerecht werden elders gegeten en het dessert was weer 

op de hoofdlocatie. Daar ging het dessert over in een veiling, en de veiling 

weer over in het slotfeest. 

Logistiek gezien zijn er taxi’s geregeld, looproutes afgestemd, zodat een ieder 

na enkele culinaire hoogstandjes, weer tijdig terug was voor de veiling en het 

feest. 

De opbrengst van de kaartverkoop en veiling is volledig ten goede gekomen 

aan de Voedselbank. Een opbrengst van ruim 15.000 euro! 

Wat is het resultaat 

van dit project? 

Ruim 15.000 euro voor de Voedselbank Drechtsteden. 

Een geslaagd netwerk-event voor een kleine 150 gasten. 

JCI Drechtsteden prominent aanwezig in de Drechtsteden, JCI op de kaart! 

Als je het project 

nogmaals zou 

organiseren wat zou 

je anders/hetzelfde 

Hetzelfde: veiling als toevoeging op het event. Dit werkt fantastisch! 

Anders: logistiek nog beter afstemmen qua doorlooptijden. 

Overloop van veiling naar feest zou wat vloeiender mogen. 
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doen? 

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

projectvandemaand@jci.nl. 

Contactgegevens 

(jouw e-mailadres) 

cdendunnen@consolit.nl  

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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