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Oudste en jongste senator
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Wereldcongres in Nederland
Het geheim van de goudsmid
Ondernemersgala levert € 180.000 op!
september 2014

1

Editorial
Inhoud

Expert in uitgeefproducten
Uw creatieve partner voor de creatie van eigen media

EIGEN-WIJSHEID VAN DE HOOFDREDACTEUR

Vanzelfsprekend
In de vorige editie pleitte ik voor het gebruik van de MGZN-app in plaats van de papieren
versie. Er kwamen veel positieve reacties en afmeldingen voor het MGZN binnen, maar ook
wat opmerkingen.

Na een lange dag werken achter de computer,
en je sociale leven onderhouden op social media, ben je blij als je even je ogen kan richten
op een papieren magazine. Dat leest toch veel
lekkerder! Uiteraard blijft de papieren versie
voorlopig bestaan naast de digitale. Zo bieden
we voor elk wat wils, en hoeven we niet de discussie aan te gaan wat nou beter is.
Mocht nou blijken dat straks vrijwel iedereen het MGZN digitaal leest, dan kunnen we
alsnog anders besluiten. Voorlopig lijkt dat
niet aan de orde. De huidige JCI-generatie
is gewend aan lezen op papier. Vanzelfsprekend dat dat lekkerder leest. Hoe zou dat in
de niet al te verre toekomst zijn? Niet alleen
op de iPad-scholen wordt van nieuwe digitale
middelen gebruik gemaakt. Sjouwen met een
zware boekentas is op zijn retour. Als de iPadkinderen straks de JCI-leeftijd hebben bereikt,
zullen zij dan betogen dat ‘een digitale versie
toch veel lekkerder leest’? Er is zoveel dat we
nu vanzelfsprekend vinden, wat vroeger echt
niet was. Zo zal de volgende JCI-generatie
ongetwijfeld andere dingen vanzelfsprekend
vinden.

Corporate brochure, jubileumboek, vakblad, sponsored magazine of
tabletmagazine nodig? Dan zijn wij graag je partner! Wij hebben onszelf ten
doel gesteld alleen gave en mooie uitgeefproducten te maken.
Is dat wat jij zoekt? Zoek dan niet verder!
Wij maken uitgeefproducten voor zowel gedrukte, online
als tabletmedia. Met onze vormgeefstudio hebben we ook
onderhavige editie van JCI MGZN gerestyled en voorzien van
een digitale versie. We zijn ervaren bladenmakers en experts

lijn L’Ortye, sinds kort senator van dezelfde
Kamer, JCI Noord-West Veluwe. Het toelaten
van vrouwen tot de Kamer was destijds niet
vanzelfsprekend. Gelukkig heeft Jan zich daar
hard voor gemaakt. Mede dankzij hem kon
Karlijn lid worden. Het volledige interview vind
je in de rubriek Senator Centraal.
Bij de oprichting van JCI als ‘Junior Kamer
van Koophandel’ was de pijler Business vanzelfsprekend. Het was immers een vereniging
exclusief voor jonge ondernemers. Die focus
op zakendoen was de laatste jaren wat afgezwakt, maar die is dankzij events zoals JCI in
Business weer helemaal terug van weggeweest. Ik hou alvast mijn visitekaartjes in de
aanslag voor een van de volgende edities. Dan
belichten we ook nog het Active Citizen Framework. Dat moet ervoor zorgen dat we met onze
prachtige JCI-projecten daadwerkelijk problemen oplossen. Vanzelfsprekend, toch? Nou ja,
soms blijkt er achter een zichtbaar probleem
iets heel anders schuil te gaan. Toch goed om
even door te vragen, voordat je een oud vrouwtje helpt oversteken terwijl ze helemaal niet
naar de overkant wil.

Elke JCIgeneratie
heeft eigen
wensen

in creatieve, redactionele communicatie. Als klant ontzorgen

Over vroeger en nu sprak ik met Jan Krook,
al sinds 1974 senator en bekend gezicht op
landelijke en internationale events, en Kar-

we je volledig, door de totale totstandkoming, verspreiding
en eventuele acquisitie op ons te nemen. We garanderen een
kwalitatief hoogstaand eindproduct en een gehaalde deadline.

Digitaal of papier, lees hoe jij het wil. Als
hoofdredacteur ben ik weer trots op een
mooie, gevulde editie van het JCI MGZN. Maar
dat is vanzelfsprekend.

Door Marion de Groot
hoofdredacteur 2014

Welkomstmagazine

Gepersonaliseerde uitgave gemeente
Nieuwe inwoners van een gemeente worden

presenteren aan nieuwe inwoners. Naast een fraaie

persoonlijk welkom geheten met een magazine op

weergave van het maatschappelijke aanbod en

eigen naam, inclusief link naar gepersonaliseerde

de online dienstverlening, worden nieuwe inwoners

webpagina. Het welkomstmagazine is dé manier

gestimuleerd voor burgerparticipatie en voelen ze

voor een gemeente om haar stad en omgeving te

zich bovenal zeer welkom!
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Cordaid, Nederlandse Rode Kruis (NRK) en Stichting Lucai. Wat houden deze partnerships nu
eigenlijk in en wat kan jouw Kamer doen om lokaal impact te hebben?

Correspondentie-adres
JCI Nederland
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Impact realiseren we samen!

Download JCI MGZN
Ontdek de extra's en
bekijk voorgaande edities
Apple iOS 		

Android

iTunes App Store

Google Play

We vroegen het Sander Slootmaker, verantwoordelijk voor de pijler Community in het
federatiebestuur 2014. “Een beter jaarthema dan ‘Better together’ had het bestuur
niet kunnen kiezen. Lokale impact is alleen
te realiseren als we daar samen aan werken.” Team Community wil Kamers in het
land hierbij inspireren, faciliteren en onder
steunen. “Graag laten we zien wat onze partner
ships voor de Kamers kunnen betekenen
en hoe samenwerking tot lokale impact kan
leiden. Dit doen we onder andere door Kamers
ambassadeurs te maken van onze partners en
door het promoten van het Active Citizenship.”
Over de hele wereld houden JCI-ers zich bezig
met het Active Citizen Framework (ACF): een
stappenplan dat je als Kamer helpt invulling
te geven aan je idee, en zo lokale impact te
realiseren. De JCI missie is: ‘To provide deve
lopment opportunities that empower young
people to create positive change’. Het Active
Citizen Framework is als een roadmap om
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leden te helpen deze positieve verandering te
bewerkstelligen.
“De uitdaging is nu om de samenwerking met
de Nederlandse JCI-partners concreet vorm
te geven. Het Active Citizen Framework-jasje
aantrekken: maatschappelijke problemen in
jouw stad op te sporen en daar een positieve
duurzame bijdrage aan te leveren. Het ACF
kan de lokale impact en duurzaamheid van het
project vergroten. Dit voorjaar is daar een mooi
begin mee gemaakt. Op de bijeenkomst bij het
Rode Kruis is een aantal Kamers gekoppeld
aan lokale NRK-afdelingen om in hun regio
samen projecten op te pakken op het gebied
van eerste hulp en/of noodhulp.”
Op lokaal niveau samen impact maken hoeft
dus niet alleen door fundraising. “We kunnen
ook bijdragen door het inzetten van zakelijk
netwerken en trainingsvaardigheden. En door
de handen uit de mouwen te steken. De partners op hun beurt bieden hun expertise aan,

Door Sanne van Veelen

Een roapmap
voor positieve
verandering

>>
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Voor de komende jaren zijn er veel kansen in
de samenwerking met de andere JCI pijlers,
zowel landelijk als lokaal. Een voorbeeld van
een dergelijke samenwerking is De Red Cross
Academy, een weekend op basis van de Dutch
Academy, maar dan voor lokale managers van

Analyze
Community
Needs

Plan and action must be refined
to acheive desired results
Desired results achieved
but more action needed
to elimintate problem

Health and
Wellness
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S
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Desired results achieved
and problem eliminated
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Cordaid
Cordaid creëert kansen voor iedere
wereldburger door te bouwen aan bloeiende
gemeenschappen voor de allerarmsten
in fragiele regio's en conflictgebieden.
De organisatie richt zich in Nederland op
zelfredzaamheid en armoede. Cordaid zet
zich samen met JCI vanaf 2008 in voor de
Nothing but Nets campagne. Bij noodhulp
zamelt Cordaid met speciale acties geld in
via het oude giro 555 (tegenwoordig NL08
INGB 0000 0005 55). www.cordaid.com

Nederlandse Rode Kruis
Het NRK helpt wereldwijd mensen in nood.
Het is actief in Nederland bij rampen en bij
dagelijkse hulp aan mensen die kwetsbaar
zijn. Het zet zich in binnen Nederland voor
zelfredzaamheid en eerste hulp. Het trekt
samen met JCI het Watertoolkitproject.
www.rodekruis.nl / www.watertoolkit.nl

to Create a Better World

Evaluate and
Report

ACTION

ea

Wil jij ook in actie komen voor een van de partners van JCI?
Doe inspiratie op door te praten met andere
Kamers of neem contact op met Sander
Slootmaker (sslootmaker@jci.nl) of een van
de andere leden van JCI Community.

Training

Een mooi voorbeeldproject is volgens ACF de
noodhulpactie ‘Help Bosnië en Servië’, door
JCI Amsterdam International. “Er heeft daar
een stille ramp plaatsgevonden. De Kamer
heeft ingezamelde hulpgoederen in samenwerking met de ambassade gratis per vliegtuig
naar het rampgebied laten sturen. Ook hebben
de leden met het NRK een geldinzamelactie
opgezet, hetgeen € 1.325 opleverde. Dit heeft
het team Community gefaciliteerd door JCI
Amsterdam International in contact te brengen
met NRK. Samen hebben ze een donatiewebsite opgezet.”
“Dit soort initiatieven zijn natuurlijk ook heel
goed lokaal door te trekken. Wat kun jij doen
in je eigen regio? De economische crisis heeft
invloed op iedereen in de samenleving. Nog
steeds verliezen mensen hun baan en ruim
1,3 miljoen Nederlanders moeten rondkomen
van een laag inkomen, met veel maatschap
pelijke problemen tot gevolg, waaronder
sociaal isolement. Zowel Cordaid als het
Nederlandse Rode Kruis maken zich sterk om
hulp te bieden aan deze mensen. Sluit niet je
ogen voor wat er in jouw eigen regio gebeurt:
kom als Kamer in actie! Neem contact op met
JCI Community zodat wij samen dit project
kunnen neerzetten en laten slagen binnen het
Acitive Citizen Framework.”

JCI Active Citizen Framework

JCI Impact

Formulat

Sander Slootmaker is in het Federatiebestuur 2014
verantwoordelijk voor de pijler Community. Het team bestaat
uit 8 enthousiaste leden. Sander werkt bij het Fonds Psychische
Gezondheid als hoofd Informatie & Innovatie. Sander is getrouwd
met Simone en samen hebben ze een dochter van anderhalf,
Isabella.

het Rode Kruis. Meer hierover lees je elders in
dit JCI MGZN.

ta
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Solu
tion

Education and
Economic
Empowerment

Partnerships
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bijvoorbeeld door een training over fundraising,
het analyseren of delen van kennis over lokale
of internationale maatschappelijke problemen
of door het leveren van sprekers.”

s
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Sustainability

JCI Mission: To provide development opportunities that
empower young people to create positive change.

Active Citizen Framework in het kort
Stap 1
Behoefte-analyse; betrek en bevraag mensen
over de issues die zij tegenkomen, organiseer
publieke discussiegroepen of luistersessies.

Stap 3
Onderneem actie samen met partners. Betrek
partners ook al bij stap 1 en 2. Zorg ervoor dat
jullie dezelfde doelstellingen hebben.

Stap 2
Formuleer houdbare oplossingen op het
gebied van gezondheid en welzijn, educatie en
economische onafhankelijkheid en duurzaam
heid.

Stap 4
Monitoring & evaluatie: is het probleem
opgelost samen met de partner(s)? Moeten we
aanpassingen doen? Hoe weet je zeker of de
impact houdbaar is?

ACF
UITLEG

Meer weten?
www.jci.cc/acf

Win een Meet&Greet met Al Gore!

Stichting Lucai
De stichting organiseert vakantieweken
voor ernstig zieke tieners én hun gezin om
hen allemaal hernieuwde energie te geven
in moeilijke tijden. www.lucai.nl

Organiseer nog vóór 20 september een JCI
project voor een van onze partners met een
aansprekend resultaat! Het projectteam
met de meeste impact (klein of groot) wint
een Meet&Greet met Al Gore!
Kijk voor meer informatie op jci.nl.
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WC 2017

bij de voorbereidingen om het JCI Wereld
congres naar Nederland te halen. In juni
hebben we namelijk tijdens de 2014 JCI Asia
Pacific Conference in Yamagata (Japan) van
JCI Headquarters officieel gehoord dat wij
als enige land een bid mogen uitbrengen voor
een Wereldcongres in 2017. Hier is jarenlang
lobbywerk en voorbereiding aan voorafgegaan.
Dat klinkt misschien een beetje overdreven,
maar zo gaat dat nou eenmaal. We zitten nu
dus, zoals dat heet, in de bidfase. Dit betekent
dat er begin 2015 een bidbook moet worden
ingediend bij JCI Headquarters. Een team
van enthousiaste JCI-leden is momenteel dan
ook hard bezig om de inhoud en vorm van dit
bidbook te bepalen.
Daarnaast moet het ons nog worden gegund
door de JCI-landen wereldwijd. Dit gaat net
zoals het gunnen van een College van Afge
vaardigden of Nationale Conventie met een
verkiezing. Tijdens het JCI Wereldcongres 2015
in Kanazawa in Japan vindt deze verkiezing
plaats. Vooralsnog zijn wij de enige kandidaat,
dus als we ons tijdens internationale evene
menten goed blijven promoten, komt dat met
die gunning wel goed.

ER GAAT IETS HEEL BIJZONDERS GEBEUREN...

We gaan voor een
Wereldcongres in Nederland!

Feestje nieuwe stijl
Zo’n internationaal promotiemoment komt er
weer aan in november. Dan houden we tijdens
het Wereldcongres in Leipzig (Duitsland) een
Dutch Night, een fantastisch oer-Hollands
feest voor alle JCI-leden uit verschillende
landen. Een feest dat door de Nederlandse
delegatie wordt neergezet, net zoals we dat
hebben gedaan op eerdere Wereldcongressen.
En hoewel het een feest wordt, zoals de JCIleden van over de hele wereld van ons gewend
zijn, namelijk met geweldige muziek en een
overvloed aan drank en Hollandse happen,

Nederland staat binnen JCI bekend als een actief land, dat door zijn eigenzinnigheid
en doelgerichtheid culturen, gedachten en belangen samenbrengt en verbindt. Onze
leden dragen deze eigenschappen in zich en die eigenschappen gaan we samen
inzetten om een vernieuwend Wereldcongres neer te zetten.

We Do! The Movement
De wereld om ons heen verandert. Steeds meer
mensen willen een positieve bijdrage leveren
aan de wereld. Binnen JCI bestaat dat impact
creëren al langer. Toch zie je ook binnen onze
vereniging dat de behoefte aan het realiseren
van projecten en activiteiten die lokaal echt
impactvol zijn, toeneemt. Door deze beweging
is het idee ontstaan om het Wereldcongres in
Nederland een katalysator te laten zijn om nog
meer van dit soort impactvolle projecten te
realiseren. En dat doen we onder de noemer
We Do! The Movement.

WC 2017 in
Nederland
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Door tijdens het Wereldcongres samen onze
ideeën om te zetten tot activiteiten die duurzame
impact op gaan leveren, hopen we een positieve
beweging te bewerkstelligen waardoor andere

mensen ook tot actie overgaan. Want samen,
of je nou JCI-lid bent of niet, kunnen we pas
echt die positieve verandering creëren die in de
missie van JCI staat omschreven.

Informatiesessie WC2017
Enthousiast geworden en benieuwd naar hoe we samen dit
Wereldcongres naar Nederland gaan halen? Wil je meehelpen
met de voorbereidingen, de laatste stand van zaken weten
met betrekking tot de financiën en meedenken over dit
Wereldcongres? Wil je graag als eerste een sneak peek in het
concept bidbook hebben? Dan ben je van harte uitgenodigd
voor de eerstvolgende informatiesessie WC2017 die zaterdag
13 september wordt gehouden. Kijk voor meer informatie op
facebook: https://www.facebook.com/events/236176616579693/

willen we dit moment aangrijpen om tevens
impact te creëren. Zo willen we ons idee
voor een vernieuwend Wereldcongres kracht
bijzetten. Een team van gemotiveerde JCIleden is nu dan ook druk bezig om hier een
creatieve manier voor te vinden die past binnen
het feest.
Win-win-wínsituatie
Zo’n Wereldcongres kost natuurlijk best een
hoop geld. Daarom is er ook al een team
betrokken JCI-leden bezig om mogelijke
partners en sponsoren aan dit Wereldcongres
te verbinden waarbij de nadruk ligt op ‘winwin-wín’. Dus niet alleen de partner en wij
moeten er iets aan hebben, maar het moet ook
impact creëren. Ook hierin willen we We Do!
The Movement laten doorklinken. Denk daarbij
aan organisaties die door ons Wereldcongres
te sponsoren hun MVO-gedachte kunnen
invullen. Triple win dus!
Kortom, samen maken we dit Wereldcongres,
en jouw hulp, ideeën en opbouwende kritiek
kunnen we goed gebruiken! Wil je dus
meehelpen of heb je goede ideeën? Laat het
ons weten en stuur een e-mail naar info@
jciwcinnl.nl.

Jouw hulp en
ideeën kunnen
we gebruiken

Door Edgar van de Pas

Met z’n allen
Zo’n vernieuwend Wereldcongres neerzetten
kunnen we niet alleen. Daar hebben we iedereen
bij nodig. Ook jouw bijdrage is waardevol. Of
het nou je ideeën, je kritische blik, je kennis of
je vrije tijd om zaken op te pakken is, jij kan
meehelpen om een Wereldcongres neer te
zetten dat JCI nog nooit heeft meegemaakt
en waar nog jaren over wordt gesproken. Het
wordt een congres van ons allemaal!
We zijn gestart
Er zijn al veel JCI-leden enthousiast betrokken
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Kamer in beeld

JCI HET GOOI ZWEERT BIJ SAAMHORIGHEID EN VERBONDENHEID

Jubileumjaar bekroond
met organisatie NC 2016
Op 6 april 1974 zag JCI het Gooi het licht. De leden vieren dit jaar hun 40-jarige jubileum.
Een Kamer die zich typeert als een lokaal gerichte, enthousiaste club met inhoud.

Door Chantal Burink

Arjan Meijer, voorzitter JCI het Gooi: “Sociale
contacten opdoen, jezelf verbeteren en je lokaal
inzetten voor de samenleving zijn de belangrijkste elementen van onze club.” Veertig jaar
geleden werd de Gooise Kamer opgericht door
een aantal enthousiastelingen die zagen dat
er naast de gevestigde clubs zoals Lions en
Rotary geen platform was voor pas afgestudeerde mensen die een netwerk wilden
opbouwen. Nu, 40 jaar later, staat er een club
die meer doet dan een netwerk opbouwen.
Vincent Steenbakkers, vicevoorzitter: “We zijn
een hechte club waarin veel vriendschappen
zijn ontstaan en we proberen lokaal een

verschil te maken door gerichte projecten op
te zetten.”
“Dit wordt ontzettend gaaf”
De nieuwe uitdaging en aankomend hoogtepunt
is het organiseren van de Nationale Conventie
(NC) in 2016. Bij een aantal enthousiaste leden
kwam dit plan bovenborrelen en kamerbreed is
besloten het op te pakken. Na de zomer gaan
de leden aan de slag met het projectplan en de
interne PR. “We willen in januari met een grote
afvaardiging naar het College van Afgevaar
digden (CvA ) bij JCI ’t Sticht in Utrecht gaan.
Dat is een mooi moment om ons te presenteren

als gastheer van de NC in 2016; er wordt in mei
immers gestemd. We pakken het groots aan, er
zijn heel veel ideeën. Dit wordt echt ontzettend
gaaf. Daarnaast is in 2017 het Wereldcongres
in Nederland, dus dat is voor ons een prachtige
opbouw. We willen dit voor ons achtste lustrum
erg graag doen met een club enthousiaste
leden. Hoe gaaf is het om dit voor en met je
eigen club te doen en het Gooi aan de rest van
het land te laten zien?! Ik ben er van overtuigd
dat we dat met deze groep goed kunnen neerzetten. We zijn goed op elkaar ingespeeld dus
dat maakt het erg leuk om de organisatie met
elkaar op te pakken,” aldus Vincent.
Meer inhoud door inspirerende sprekers
Het Gooi heeft in 1982 de NC eens georganiseerd. In die periode was de Kamer ook lande
lijke erg actief. Daarna was er volgens Arjan
een kanteling waarna de club zich meer richtte
op de factor gezelligheid. Arjan: “Toen ik samen
met Vincent 7 jaar geleden lid werd, was het
vooral een gezellige club mensen. Net als in
andere Kamers zit er een golfbeweging in het
aantal leden. In 2010 zijn we begonnen met
vaste commissies. Daarnaast draait de inkomend voorzitter een jaar mee met de huidige
voorzitter. Dit zorgt voor meer structuur, con
tinuïteit en rust. Ik wilde met mijn bestuur meer
inhoud geven aan de vergaderingen, zodat
we elke vergadering écht ‘iets’ mee naar huis
nemen. We vergaderen nu maandelijks drie
kwartier, waarna er ruimte is voor een inspirerende spreker. We hebben al heel wat prachtige verhalen gehoord.”
Lokaal is de basis
Stichting Sherpa is een vaste partner van JCI
het Gooi. Sherpa ondersteunt mensen met een
verstandelijke en lichamelijke beperking op het
gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd.
Vincent: “Elk jaar organiseren we iets leuks
voor de cliënten van Sherpa. In het weekend
dat we 40 jaar bestonden hebben een kookworkshop georganiseerd onder leiding van
twee koks. Lokale groothandels sponsorden
de ingrediënten. We hadden een DJ geregeld
die Nederlandstalige muziek draaide. Ze deden
de polonaise door de keuken! We hebben een
superavond gehad.” Arjan: “We zijn ook eens
met mensen met een hersenaandoening gaan
varen op de Loosdrechtse Plassen. En op 4 mei
gaan we jaarlijks met een aantal bejaarden die
niet meer zelfstandig op pad kunnen naar de
Dodenherdenking in de buurt. We zetten ons
als club dus écht lokaal in. Dat spreekt onze
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leden ook het meest aan”. De Kamer organi
seert tevens al jaren De Gooische Run in Laren.
Inmiddels gebeurt dit vanuit een aparte stichting, bestaande uit oud-leden. Er wordt meestal tussen de € 15.000 en € 20.000 opgehaald
voor het goede doel. Eens per twee jaar wordt
er een veilingdiner gehouden waar minimaal €
10.000 wordt opgehaald.

Op zoek naar
de Gooise
verbinding

Vriendschappen voor het leven
Vincent en Arjan besluiten met een gezamen
lijke visie over de Kamer: “We hebben een
hechte club, we weten precies wat we aan
elkaar hebben als we iets organiseren. In de
leeftijdsgroep van JCI maak je een ontzettende
groei en ontwikkeling door. Je maakt carrière,
je gaat trouwen of krijgt kinderen. Je stelt jezelf vragen, wat kan ik en wat wil ik bereiken.
We denken dat dát juist de Gooise verbinding
maakt. Je sluit goede vriendschappen binnen
de Kamer. Soms vriendschappen voor het
leven. Door JCI maak je andere contacten dan
met je vrienden, familie of collega’s. Het is toch
een apart clubje. De persoonlijke contacten
buiten de kameractiviteiten om vinden we misschien wel het meest waardevolle.”

JCI het Gooi bestaat 40 jaar en dat vieren ze met een
jubileumfeest op 20 september 2014. Alle (oud-)leden van JCI het
Gooi zijn van harte uitgenodigd dit te komen vieren. Kijk voor meer
informatie op jcihetgooi.nl
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JCI in business

Goede
Verkiezing
doel

6

VERSLAG VAN BIJEENKOMST IN BUNNIK MET 80 DEELNEMERS

Let’s talk business
Mocht je het ‘JCI in Business’ event niet kennen, dan wordt het de hoogste tijd om er kennis
mee te maken. De bijeenkomsten hebben als doel JCI’ers enthousiast te maken voor Business.

Wie wordt voorzitter JCI Nederland 2016?

Na een succesvolle start in Amsterdam met BNR presentator Lars Sørensen, is het ‘JCI
in Business’ event via Zuid-Holland overgewaaid naar Utrecht. In september staan NoordHolland en ‘s Hertogenbosch op de rol.

Om voorzitter in 2016 te worden, moet je worden gekozen tot vicevoorzitter voor 2015.
Die verkiezing wordt tijdens de Nationale Conventie in Twente op zaterdag 4 oktober

Luisteren en
aan de slag
gaan

Door Wendy Schellens
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Een kort verslag van het event van 24 april
jongstleden, dat georganiseerd werd in het
Postillion Hotel te Bunnik en waaraan het
thema ‘Let’s Talk Business’ werd gekoppeld.
Gastheer en JCI-lid Erik-Jan Ginjaar hield als
General Manager van het Postillion Hotel een
bevlogen en inspirerend verhaal over gastvrijheid. Hij vertelde dat het hotel vooral is gericht
op de zakelijke markt en er alles aan doet
om vergaderingen en evenementen zo efficiënt
mogelijk te laten verlopen. Dit doen ze niet
onverdienstelijk, aangezien Postillion Hotel
Bunnik al twee keer is uitgeroepen tot congrescentrum van Nederland.
Na Erik-Jan kwamen de twee enthousiaste
netwerkgoeroes Charles Ruffolo en Jochem
Klein aan het woord. Zij vertelden aan de 80 (!)
deelnemers kort en krachtig wat zij het belangrijkst vinden bij netwerken. Daarna werden de
deelnemers ingedeeld in groepjes voor de twee
actieve actieve netwerkrondes. Elke deelnemer
moest zijn verhaal in de groep pitchen; de
andere deelnemers gaven feedback op de
pitch. Iedere deelnemer kwam zo in contact
met circa tien verschillende mensen met uit-

gehouden. JCI MGZN helpt u bij uw keuze, door beide kandidaten aan u voor te stellen

eenlopende beroepen. Visitekaartjes werden
uitgewisseld en ook elkaars LinkedInprofielen
werden fanatiek bezocht.

en hen aan de tand te voelen over hun plannen voor 2016. Bekijk het interview en hun
promoverhaal via de digitale editie van JCI MGZN!

De avond werd afgesloten met een wijnproeverij en een netwerkmogelijkheid die gepaard
ging met een hapje en een drankje. Het net
werk
event stond open voor alle (oud-)leden,
(zakelijke) relaties en iedereen die zaken wil
doen. Zo waren er naast JCI-leden ook enkele
leden van de NCD en diverse overige geïnteresseerden. Uit de enthousiaste reacties van
de deelnemers blijkt het succes: “Mijn eerste
offerte via ‘JCI in Business’ gaat deze week de
deur uit.”, “Top! Een mooie afwisseling tussen luisteren en zelf aan de slag gaan.” en “Dit
format is super!”.
Ben je geïnteresseerd? Kom dan 10
september naar het volgende ‘JCI in
Business’ event in Noord-Holland, of
op 24 september in ‘s Hertogenbosch.
Hou de agenda op jci.nl in de gaten voor
meer informatie.

FRANK ZIJDEL (JCI AMSTERDAM ZUID)
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PATRICK GERRITS (JCI MARIKEN)
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Senator centraal

meer te hebben aan de persoonlijke ontwikkeling, de mensen die je spreekt en de deuren
die het opent. De business volgde later.”
Vroeger en nu
In al die jaren is er niet veel veranderd in de
Kamer, maar het toelaten van vrouwelijke
leden was vroeger niet vanzelfsprekend. Jan:
“Toen ik net over de 40 was, zag ik op de
agenda dat er in de vergadering besloten zou
worden over het toelaten van twee vrouwelijke
kandidaat-leden. Ik was altijd al voorstander,
dus daar wilde ik bij zijn! Ik zag mijn kans om
hier iets te doorbreken. Tijdens de vergadering vertelde de voorzitter dat hij ‘in principe
tegen’ was. Ik heb spreekrecht gevraagd en
gezegd hoe ik er over dacht. ‘Je hebt twee leden aangebracht en nu zeg je dat je zelf tegen
bent. Dat kan niet!’ De vergadering werd geschorst en bij het hervatten vertelde de voorzitter dat hij overstag gegaan was. Toen konden er eindelijk vrouwen lid worden.” Karlijn
lachend: “Daar ben ik je nog steeds dankbaar
voor!”

HALVE EEUW LEEFTIJDSVERSCHIL SENATOREN JCI NOORD-WEST VELUWE

zeten.”

Karlijn: “Het is bij ons traditie om de januarivergadering, waar het beleidsplan besproken
wordt, zo lang mogelijk te rekken. Jan is daar
ook altijd bij, dus die kan dat goed vergelijken
met vroeger.” Jan knikt, vroeger ging dat precies zo. Karlijn: “Dit jaar heb ik de vergadering om kwart over drie ‘s nachts afgehamerd.
Voor het bestuur is dat echt niet leuk meer.
We gaan nu proberen om die traditie te doorbreken. Een andere traditie waarmee wat mij
betreft gebroken mag worden, is de anonieme
kritische commissie. Deze commissie uit
kritiek vanuit een pseudoniem. En omdat het
anoniem is, kun je er niet op reageren. Heel
vervelend.”

Toen Karlijn op haar 22e voor zichzelf begon,
kreeg ze de tip van een vriendin om lid te worden van JCI, dat ze kende van een vriend die
lid was. “Junior Kamer? Ik heb niets met politiek, zei ik nog. Maar het bleek niets met de
Tweede Kamer te maken te hebben.” Ze was
eigenlijk te jong, 23, terwijl de Kamer officieel
leden pas toelaat vanaf 25 jaar. Voor haar als
ondernemende en enthousiaste dame werd
echter een uitzondering gemaakt. “In eerste
instantie dacht ik er vooral klanten uit te kunnen halen als Personal Assistant (PA). Dat
was ook wel een beetje zo, maar ik bleek veel

Landelijk actief
Net als nu gingen de meeste leden van JCI
Noord-West Veluwe vroeger niet naar landelijke evenementen. Jan: “Die landelijke events
leken mij juist wel interessant. Vanaf het begin
ben ik er met mijn vrouw naartoe gegaan en
we vonden het erg leuk. Ik probeerde de rest
te enthousiasmeren, maar die vonden dat
het teveel tijd kostte. Onzin, die tijd verdient
zich terug. In 1975 was het Wereldcongres in
Amsterdam. Wat zou dat zijn, dachten we. Onze
Kamer organiseerde de awardceremonie.
Het was geweldig. Sindsdien gaan we naar

De oudste en de jongste
Senator Jan Krook van JCI Noord-West Veluwe is dit jaar 81 geworden, maar is nog steeds
een bekend gezicht op nationale en internationale events van JCI. Karlijn L’Ortye (32) is een
van de jongste senatoren en lid van dezelfde Kamer. In Hotel Baars in Harderwijk, waar de
Kamer nagenoeg sinds de oprichting vergadert, reflecteren ze samen op de verschillen en
overeenkomsten tussen vroeger en nu.

Het begin
Jan Krook is een van de oprichters van JCI
Noord-West Veluwe. “Ik ontving een brief via
de Kamer van Koophandel van iemand van
JCI Zutphen. Hij zocht jonge ondernemers
in de regio Noord-West Veluwe voor het oprichten van een Kamer. Ik vond het een interessant idee, vooral vanwege de persoonlijke
ontwikkeling en de impact van de projecten.
Met een groep van 16 hebben we JCI NoordWest Veluwe opgericht. In het begin heb ik me
vooral ingezet om meer leden te werven en zo
de club vorm te geven. Later heb ik ook een
aantal keer in het bestuur van de Kamer ge-
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zoveel mogelijk landelijke en internationale
congressen. Gelukkig heb ik een vrouw die
dat ook erg leuk vindt. Na zo’n congres heb ik
mijn batterij weer opgeladen.”

Schrap de

Karlijn: “Toen ik voor het eerst naar een landelijk evenement was geweest, was ik ook
erg enthousiast en probeerde ik de rest mee
te krijgen. Toen ik iemand hoorde zeggen dat
ik wel gehersenspoeld leek, heb ik me even
koest gehouden. Toch heb ik ze weten te bewegen om met de Kamer voor het organiseren
van de Nationale Conventie (NC) 2015 te gaan.
Helaas hebben we niet gewonnen, maar ik
heb daarmee wel 15 leden meegekregen naar
het College van Afgevaardigden (CvA) in mei in
Breda. En straks gaan we ook met 15 mensen
naar de NC in Twente. Vanuit de Kamer kwam
het idee om het opnieuw te proberen voor een
ander CvA. Dat is mooi om te horen!”

commissie

Leven na JCI
Jan: “Na mijn veertigste ben ik een tijdje lid
geweest van de Vrijmetselarij. Maar ik miste
daar de vrijheid die ik bij JCI ervaren had.
Vrijheid is erg belangrijk voor me. Mijn vrouw
en kinderen zagen dat ik er niet gelukkig van
werd, dus daar ben ik mee gestopt.” Karlijn:
“Ik heb nog 8 jaar te gaan, maar ik weet niet
of ik die ga vol maken als lid. Als ik mijn
bedrijf nog verder wil uitbreiden of als we nog
meer kinderen willen, heb ik denk ik weinig
tijd om actief lid te blijven. Maar als senator
wil ik zeker betrokken blijven. JCI zit in mijn

anonieme
kritische

Door Marion de Groot

Jan Krook
Geboortejaar: 1933
Lid sinds: 1966 (mede-oprichter)
Senator sinds: 1974
Burgerlijke staat: Getrouwd met Tineke, 2 kinderen, 1 kleinkind,
2 achterkleinkinderen
Werk: 40 jaar in de cacao, daarna zelfstandig organisatie-adviseur.
Officieel sinds vorig jaar met pensioen, maar kan het werken
niet laten.

Karlijn L’Ortye
Geboortejaar: 1982
Lid sinds: 2006
Senator sinds: 2013
Burgerlijke staat: Getrouwd met Marthijn, 1 kind
Werk: Gestart als zelfstandig PA in 2005, sinds 2009 Professional
Organizer en mede-eigenaar van Organizing Works.
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Internationaal

stad Valletta (met bezoek aan stadscentrum
en oorlogsmuseum), Birzebbuga (havenstad)
en Blue Grotto. In de avond hebben we
natuurlijk met een groot deel van de delegatie
voetbal gekeken: Nederland-Spanje. Na de
grandioze winst zijn we als groep het feest van
JCI Finland (Finlandia Night) opgestormd voor
een vreugdedans. Voordat de Nederlandse
delegatie er was, zat de sfeer er nog niet
echt in, maar dankzij onze komst veranderde
dit direct. :)

FIRSTTIMERVERSLAG EDWIN GELS, LID VAN JCI EMMEN 'T SUYDENVELT

Mijn eerste
internationale congres
Ongeveer een jaar geleden heb ik samen met kamergenoot Wouter van Liere het idee opgevat om in
juni naar de Europese Conferentie van JCI te gaan. We boekten direct onze tickets naar Malta, zodat er
geen weg meer terug was. Ik was zelf überhaupt nog nooit op een landelijke bijeenkomst geweest.

Omdat ik zelf nog niet eerder bij een landelijke
bijeenkomst was geweest, meldde ik me ook
aan voor het College van Afgevaardigden (CvA)
in mei in Breda. Dit bezoek maakte me nog
enthousiaster om naar de EC te gaan, omdat
het zó leuk is om meer JCI'ers te ontmoeten.
Een paar maanden voor ons vertrek naar
Malta werden we al goed geïnformeerd door
het Nederlandse EC2014-team. Dit team
regelde voor ons de transfers, overnachting
in het Holland Hotel en de speciale Hollandkit met oranje attributen, een poloshirt en
speciale pins.
Woensdag
Woensdag 11 juni vlogen we om elf uur naar
Malta. In het vliegtuig werden de eerste contacten al opgedaan. We moesten ons ‘s middags melden voor de ‘firsttimerbijeenkomst’ in
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het Holland Hotel, ook wel ‘Dutch Delegation
Headquarters’ genoemd, terwijl het eigenlijk
‘Golden Tulip Hotel Vivaldi’ heet. Maar omwille van de tijd zijn we hier niet naar toe gegaan.
De Nederlandse welkomstborrel om vijf uur
hebben we wel meegepakt. We werden door
Patricia Schultze Kool en Irving Kerkhof welkom geheten en konden onder het genot van
een drankje kennis met de anderen maken.
Vanuit de borrel zijn we gezamenlijk als
Nederlandse delegatie naar de openingsceremonie gegaan. In het prachtige gebouw
van het Mediterranean Conference Centre in
de hoofdstad Valletta kregen we diverse optredens en toespraken, waaronder die van de
premier van Malta en de JCI wereldpresident.
Daarna kwamen alle nationale voorzitters
stuk voor stuk op het podium. Uiteraard gingen bij Rob van der Steen alle Nederlandse
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Zaterdag
De laatste dag hebben we een rondje gelopen
in de JCI Village, Radisson Blu Resort hotel,
waar we diverse stands bezochten. Rond 11.00
uur hebben we een Workshop gevolgd van dr.
Tracey Wilen in de ballroom van het hotel, die
ging over de inzet en adoptie van technologie
binnen ieders organisatie: erg interessant!
vlaggetjes de lucht in en liet de Nederlandse
delegatie zich goed horen. Aansluitend was
een grandioos openingsfeest in de lange en
indrukwekkende hal van het Mediterranean
Conference Centre.
Donderdag
De volgende dag heb ik meegedaan aan een
voetbaltoernooi, georganiseerd door JCI Finland. In de brandende zon mocht ik het doel
verdedigen en hebben we gespeeld tegen
JCI Finland, JCI Turkije en JCI Zwitserland.
In de finale moesten we het helaas afleggen
tegen JCI Zwitserland en zodoende werden
we tweede.
's Avonds was onze eigen Dutch Delegation
Night op het dak van het Holland Hotel. Iedereen was natuurlijk weer in het oranje gekleed
en we genoten van de biertjes, drankjes en
hapjes. De Nederlandse ambassadeur in
Malta was hierbij aanwezig en heeft nog een
korte toespraak gehouden. Ook JCI wereldpresident Shine Bhaskaran en vice-president
voor Europa Ismail Haznedar waren aan
wezig en vertelden mooie woorden over de
Nederlandse delegatie, die toch altijd (vooral
's avonds) goed vertegenwoordigd is. Later op
de avond zijn we gezamenlijk naar de EC2015
Pre-Party geweest van JCI Turkije (met ondersteuning door JCI Duitsland).

Hopelijk tot
ziens op een
volgende EC!

De avond stond in het teken van het afsluitende galafeest. Iedereen werd door een bus
opgehaald bij hun hotel en op het grote
St. Publius square in Valletta kregen we een
gala-avond gepresenteerd. De avond begon
met enkele toespraken en uitreikingen van
diverse awards, waarna we konden genieten
van een diner en ter afsluiting was er een
optreden op het plein.
De volgende ochtend zaten de vijf fantastische
dagen in Malta er op. Om 6.30 uur vertrokken
we richting het vliegveld. Ik kijk terug op een
geweldige trip en kan iedereen aanraden om
te gaan. Zeker degenen die nog nooit op een
internationaal JCI-evenement zijn geweest!
Je ontmoet ontzettend veel mensen, zowel
in de Nederlandse delegatie als daarbuiten.
En daarbij is het enorm gaaf om te zien dat
wereld
wijd iedereen een JCI ‘DNA’ in zich
heeft en veelal dezelfde levensopvattingen
kent. Het heeft op mij een grote indruk gemaakt, waardoor ik dit ook verder wil uitdragen!
Hopelijk tot ziens op een volgende Europese
Conferentie of een Wereldcongres!

Door Edwin Gels

Vrijdag
De volgende ochtend zijn Wouter en ik het
eiland Malta gaan verkennen. Via bussen hebben we enkele plekken in het zuidelijk deel
van het eiland bezocht, waaronder de hoofd-
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Ambacht

De samenstelling van de JCI Kamers kenmerkt zich door
ondernemers en jonge managers met geijkte beroepen
in de zakelijke dienstverlening en andere organisaties.
In deze rubriek besteden we aandacht aan JCI-leden
met een ambachtelijk of uitzonderlijk beroep.

“Bij toeval kwam ik terecht bij het beroep van
goudsmid. Toen ik van de HAVO kwam, wist ik
niet wat ik wilde. Omdat ik tekenen in mijn pakket had, zeiden sommigen dat ik de kunstacademie kon doen, maar dat zag ik niet zo zitten.
In Utrecht ging ik naar de beroepskeuzebeurs
en kwam helemaal trots met mijn gepolijste
ring thuis. Het was mijn vader die toen zei: ‘Joh
dat is ook een beroep. Je kunt ook zelf sieraden
maken, waarom ga je dat niet doen?’ Dat bleek
een schot in de roos.”
“De Vakschool in Schoonhoven is de enige
school in Nederland waar je kunt worden opgeleid tot goud- en zilversmid, juwelier of uurwerkmaker. Ik ging daar op kamers en kon de
versnelde opleiding goudsmeden doen omdat
ik van de HAVO afkwam. Daarna deed ik nog
een extra jaar techniek. Na 4 jaar, nu 15 jaar
geleden, was ik officieel goudsmid. Mijn moeder zei direct: ‘We gaan naar de groothandel
om spullen aan te schaffen, zodat je in ieder
geval alles in huis hebt om zelf aan de slag te
kunnen.’ Ik ben bij een juwelierszaak gaan werken en in de avonduren kluste ik wat bij. Langzaamaan vulden de avonden zich en werd van
de werkdagen bij de juwelier wat afgesnoept.
Samen met mijn man ben ik 11 jaar geleden
ons bedrijf 2TIMES1 begonnen.”

RENÉE CASPARIE VAN JCI DE BETUWE

Goudsmid
als beroep

“Sommige mensen die hier komen weten al
heel goed wat ze willen. Dan kijken we samen
of dit technisch mogelijk is. De meeste klanten weten dit nog niet precies. Ik laat ze dan
de fotoboeken doorbladeren met dingen die ik
gemaakt heb om te kijken wat ze aanspreekt
en van welke stijl ze houden. Soms maak ik
ter plekke een schets. Om een beter beeld te
krijgen maak ik een model. Klanten kunnen
dan passen en zien hoe iets staat. Als dit model
helemaal is goedgekeurd maak ik het sieraad
in de gewenste materialen. Soms krijg ik de opdracht een sieraad te ontwerpen met bepaalde
symbolen. Of iets dat technisch wat ingewikkelder is om te maken. Dan kan een proces
langer duren en komt de klant wel drie of vier
keer langs voordat het klaar is. Dat is ook wel
weer leuk en spannend. Het is nooit hetzelfde!”

Renée Casparie is 39 jaar oud en getrouwd met Ramon Casparie, met wie ze twee dochters
heeft. Ze is sinds december 2011 lid van JCI De Betuwe, waar ze op dit moment erg druk zijn
met het organiseren van het College van Afgevaardigden (CvA) van mei 2015. Renée is goudsmid
van beroep. Een echt oud ambacht: achter de werkbank sieraden ontwerpen en maken. “Wat ik
inspirerend vind aan mijn vak is dat het met emotie te maken heeft. Je maakt mensen blij, hebt met
geluk te maken maar ook met verdriet. Het is mooi dat je dat in een sieraad een plekje kunt geven.”
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“Ik werk heel veel in opdracht. De mensen voor
wie ik werk inspireren mij tot nieuwe ideeën.
Ik luister naar ze en wil weten waarom ze iets
willen laten maken. Dan ga ik aan mijn werkbank zitten en ontstaat het sieraad terwijl ik
bezig ben. Onlangs moest ik voor iemand een
ontwerp maken waarbij ik heel weinig input
had gekregen. Wel wist ik welke emotie er bij
zat en welke symbolen erin verwerkt moesten worden. Normaal heb ik altijd wel snel
een aanknopingspunt, maar dit keer vond ik
het erg lastig. Ik kon uiteindelijk maar twee
modellen bedenken. Toen ik het proefmodel
liet zien, bleek dat de mensen uit duizenden
plaatjes een ring hadden uitgezocht die vrijwel
hetzelfde was als mijn model. Dat was echt
zo bijzonder!”
“Om andere mensen te inspireren en te leren
wat ik doe, geef ik workshops en begeleid ik
stagiaires. Op dit moment ben ik ook cursussen van 6 en 30 avonden aan het ontwikkelen,
omdat ik merk dat daar veel vraag naar is. Niet
per sé om een diploma te halen maar gewoon
om creatieve, mooie dingen te maken.”

Mijn vak heeft
met emotie te
maken

Bekijk
de video!

“Ik hoorde van JCI via een vriend van mijn man.
Ik dacht dat het niks voor mij zou zijn, maar ik
ben toch naar de introductie-avond gegaan. Ik
kwam met een grote glimlach thuis. De warmte van de Kamer, de mensen, de gezelligheid
en de energie maakten het voor mij een makkelijke keuze. De pijler community van JCI sluit
ook aan bij de dingen die ik doe in mijn werk.
Voor Stichting Heartbeat heb ik bijvoorbeeld
een sieradenlijn ontwikkeld waarvan bij elk
verkocht exemplaar de helft naar de stichting
gaat. Het doet me goed om ook met JCI iets te
kunnen bijdragen aan de maatschappij.”
Wil je meer weten over Renée? Bekijk
de video in het digitale magazine of bezoek
haar websites:www.embraceyourheart.nl of
www.goudsmid.nu.
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Kamerliefdes

NC

We zien het steeds vaker; relaties die
elkaar versterken door JCI Nederland. Er
zijn zelfs stellen die al jaren samenwonen

NC2014: een sensationele
ontdekkingsreis

en met de geboorte van een kind zorgen
voor de derde generatie JCI. Zo ook Richard
Vermeulen en Mieke Baumann.

JCI Twente is het aan haar stand verplicht om een razend interessant programma te presenteren.
Om dit te onderstrepen, staat de Nationale Conventie 2014 voor een groot gedeelte in het teken van
duurzaamheid. De NC2014 biedt op 3, 4 en 5 oktober drie dagen feest, netwerken en kennisoverdracht.

MIEKE EN RICHARD

Derde generatie van JCI Lek en
Linge is geboren
Inmiddels zijn ze alweer 6 jaar samen, waarvan 3 jaar samenwonend en
in januari dit jaar is hun prachtige dochter Karlijn geboren. Maak kennis
met Richard en Mieke.
Richard en Mieke leerden elkaar kennen toen
ze als interim managers via hetzelfde bedrijf
werkten. Ze zagen elkaar tijdens intervisies en
trainingen. De klik en de interesse was er vanaf
het eerste moment. Maar de vonk sprong over
toen ze collega-af waren. Richard: “Terugkijkend was er altijd al meer… een ander gevoel
dan wanneer je met een willekeurige collega
spreekt over werk, vakanties, sport etc. We
zochten elkaar altijd op, ondanks dat er genoeg
andere collega's rondliepen. Dit groeide uit in
(vele) leuke ontmoetingen buiten het werk om.”

Door Krista Nederveen-Ledder

Zoveel mogelijk samen naar kameractiviteiten
Mieke: “Richard was altijd al actief JCI-lid en
nam mij in de eerste jaren overal mee naar
toe, van de Nationale Conventie 2008 in Breda,
de Europese Conferentie 2009 in Budapest, de
plaatselijke Lingeloop van JCI Lek en Linge
in Geldermalsen en de JCI Regatta. Lande-

Mieke Baumann, 32 jaar, is lid van JCI ’s-Hertogenbosch en projectmanager. Mieke houdt van schaatsen en wielrennen.
Richard Vermeulen, 39 jaar, is consultant en (senator) JCI Lek en
Linge. Ook Richard houdt van wielrennen. Daarnaast gaat hij graag
het water op om te zeilen of naar de sneeuw voor de wintersport.
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lijke JCI’ers kennen ons dan ook als koppel,
ondanks dat ik inmiddels alweer een aantal
jaar lid ben van JCI ’s-Hertogenbosch. Richard
heeft mij overduidelijk aangestoken met het
JCI-virus!” Richard en Mieke proberen zoveel
mogelijk samen naar kameractiviteiten te
gaan, alsook naar landelijke en internationale
events. Maar soms moeten ze keuzes maken,
bijvoorbeeld als beide Kamers een activiteit op
dezelfde datum plannen, zoals vaak het geval
is met het gala in december. Mieke: “En nu we
kersverse ouders zijn, moeten we de agenda’s
nog meer op elkaar afstemmen.”
De derde JCI-generatie is geboren
Richard is de tweede generatie die lid is van
JCI Lek en Linge. Richard: “Mijn vader is ook
lid geweest en ik herinner mij de commissievergaderingen bij ons thuis. Als klein mannetje
moest ik naar bed, maar het bezoek vond ik
natuurlijk veel interessanter. Zo ook de sociale
activiteiten, zoals de zomerbarbecue of het kanovaren op de rivier de Linge.” Mieke vult aan:
“Onze dochter Karlijn heeft inmiddels ook al
kennisgemaakt met de zomerbarbecue en een
familiedag. Er zijn in beide Kamers veel jonge
kinderen, dus vriendjes en vriendinnetjes genoeg.” Richard: “Het zou leuk zijn als Karlijn
later ook lid wordt van JCI!”
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Om met dat laatste te beginnen, is er bewust
voor gekozen om Universiteit Twente (UTwente) als basis voor het College van Afgevaardigden (CvA) en de seminars te gebruiken. Het kan
dan ook niet anders dan dat de Voorzitter van
de Raad van Bestuur van UTwente, Victor van
der Chijs, de NC2014 komt openen.
De Nationale Conventie 2014 staat voor een
groot gedeelte in het teken van ‘duurzaamheid
en onze wereld’. Dit is terug te vinden in de seminars en sensationele workshops die worden
gehouden. Op Airport Twente wordt een demonstratie gegeven met de snelste elektrische auto
ter wereld, de Rimac Concept_One, kun je virtueel in een vuurgevecht terechtkomen en wordt
er op de landingsbanen een race gehouden
met diverse elektrische auto’s. Voorts zijn er
op het terrein van Universiteit Twente seminars
te volgen van Mate Rimac, Ruud Koornstra,
(oprichter van XXImo en OXXIO), Marco Aarnink (CEO Drukwerkdeal) en Frank Krake (De
Rampondernemer).

en zullen onderdeel zijn van een spectaculair
programma waar onder meer een heuse ‘Meet
& Greet’, een lunch en het bijwonen van de rest
van het programma op UTwente bijhoren. Meer
informatie, zie kader.
Schrijf je in!
Volgens JCI Twente wordt de NC2014 de meest
vooruitstrevende JCI bijeenkomst in Nederland,
zowel op ondernemend, feestelijk, technologisch en milieutechnisch gebied. En vlak vooral
de volgende feesten niet uit: het openingsfeest
op vrijdag en het over the top galadiner en de
afterparty op zaterdag. We roepen iedereen
op om deze sensationele ontdekkingsreis mee
te maken!

De exclusieve kaarten voor niet-leden zijn
te koop voor € 1.250,- (ex. btw) per stoel.
Neem hierover contact op met Tom Dijk:
06 – 21 24 67 36.

Bekijk
de video!

Al Gore
Het absolute hoogtepunt wordt de lezing die
Al Gore, voormalig vicepresident van de Verenigde Staten, zal houden. Zijn voordracht gaat
onder andere over de huidige ontwikkelingen
in het kader van duurzaamheid. De komst van
Al Gore wordt mogelijk gemaakt door de Raedthuys Groep in Enschede, die eerder dit jaar samen met Windunie werd uitgeroepen tot meest
duurzame energieleverancier van Nederland.
In ‘De Waaier’ van Universiteit Twente spreekt
Al Gore voor de 600 aanwezige leden van JCI
Nederland. In deze zaal is echter plaats voor
800 personen. De 200 plaatsen voorin de zaal
die niet door JCI-leden worden bezet, zijn gereserveerd voor geïnteresseerden van buiten
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Spotlight

reclamecampagne bij TV West, de regionale
omroep van Den Haag. Op dit veilingitem werd
maar liefst €12.000 geboden.”
Maanden voorbereiden
Sinds oktober kwamen Elze Woudstra, Renée
van der Zwan, Lavinia Warnars, Annemarie
en Bart bij elkaar om het gala te organiseren.
Eens per twee weken schoven Renée en
Annemarie aan bij het gemeenteoverleg om
de voortgang te volgen. Het harde werken is
niet voor niets geweest. Uit de opbrengsten
van de tafelverkoop, veiling en loterij is het
indrukwekkende bedrag van € 180.460
opgehaald. Annemarie: “Het levert JCI
’s-Gravenhage bovendien een mooie samenwerking op met de gemeente en een goede
basis voor andere projecten. Zo zit de directeur van het UWV en Mondriaan in de gala
stichting en is er een link met bijvoorbeeld
het 1000-kansenproject snel gemaakt.” Het
gala levert JCI ook veel naamsbekendheid op.
De Kamer wordt in alle uitingen genoemd als
partner. Doordat het gala zo succesvol is, is de
Kamer ook benaderd het Richard Krajicek gala
te organiseren in november. Hierover is op dit
moment nog niets concreets bekend, maar dit
wordt zeker vervolgd via landelijke commu
nicatie-uitingen.

Ondernemersgala,
opbrengst: € 180.000!

Plaats voor jonge ondernemers
Deelname aan het gala kon alleen per tafel

JCI ‘s-Gravenhage organiseerde in 2006 haar eerste ondernemersgala, ook toen al in het
Atrium van het Haagse Stadhuis. De opbrengst werd destijds gedoneerd aan Den Haag

reservering, een tienpersoonstafel kost
€ 4.500. Zo’n bedrag is voor jonge onder
nemers vaak niet haalbaar, waardoor de
commissie bedacht heeft om via een facebook
pagina de mogelijkheid te bieden om een losse
stoel te kopen aan de Jonge-Ondernemers
tafel. Dit jaar waren alle tafels al uitverkocht
voordat dit idee ten uitvoer gebracht kon
worden, maar voor volgend jaar wordt dit
wel van kracht. Geïnteresseerden kunnen de
facebook
pagina in de gaten houden. (www.
facebook.com/JongeOndernemersTafel2014)

Door Esther Jonker

Prijzen gezocht!
In 2015 wordt het ondernemersgala voor de tiende keer
georganiseerd, waarbij de opbrengsten naar Unicef gaan. Een
passend goed doel voor een jubileum. Vanzelfsprekend is JCI
’s-Gravenhage ook weer van de partij. Weet je of heb je zelf
een leuk item of belevenis voor de loterij of veiling? Laat het
ons weten en help mee volgend jaar een recordopbrengst voor
UNICEF te realiseren!
Feiten op een rij
• 500 aanwezigen
• 169 loterijprijzen
• 50 tafels
• 15 JCI-leden
• 14 veilingprijzen
• 2 goede doelen
• 180.460 euro opbrengst

Unicefstad. Inmiddels vindt het gala voor de negende keer plaats en is het uitgegroeid tot
het grootste fondsenwervingsevenement van de regio.

Zere voeten,
gelukkig
gevoel

Bekijk
de video!
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Zaterdagavond 12 april, het stadhuis van
Den Haag loopt langzaam vol. Beroemd en
minder beroemd Den Haag is uitgelopen om
bij dit evenement aanwezig te zijn. Het normaal
steriel ogende witte atrium is aangekleed met
sfeervolle decoraties en overal staan mooi
gedekte tafels voor het diner. Nicolette Krul en
Frits Hoefnagels maken zich op voor de presentatie.Tussen al het uitgelaten feestgedruis,
lopen ook 15 enthousiaste JCI’ers. Na maanden van voorbereiding is het nu tijd om geld op
te halen voor het goede doel! Terwijl de gasten genieten van het door sterrenkoks bereide
diner en een spetterend optreden van Ellen
ten Damme, vliegen de leden tussen alle tafels
door om zoveel mogelijk loten te verkopen.
Geld ophalen
“Tijdens het gala is het verkopen van zoveel
mogelijk loten de grootste prioriteit”, vertelt

Annemarie Boereboom. “De strijd in kaartverkoop tussen de leden onderling is hevig en
mooi om te zien.” De opbrengsten zijn dit jaar
bestemd voor Save The Children en de Richard
Krajicek Foundation. Bovendien dingen de
gasten met de loten (à € 50) mee naar een van
de 170 loterijprijzen. “Voorbeelden van prijzen
zijn zijden stropdassen, een Spabehandeling
in Savarin, een Noy Sushi workshop, zilveren
postzegels, Champagne van G-Bubbles en
kaartjes voor Sister Act. De prijzen hebben
we samen met de gemeente Den Haag verzameld.” Commissievoorzitter Bart van den
Broek vult aan: “Ook bij de organisatie van het
Ondernemersgala zijn we actief betrokken, zowel in de voorbereiding als op de avond zelf.
Het leukste veilingitem vond ik de beeldjes van
de Indische dames van Loek Bos. Echt een
uniek item, dat ruim € 7.000 heeft opgeleverd.
Het hoogste bod ging overigens naar een
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Trainingen

CONCEPT DUTCH ACADEMY INGEZET VOOR RODE KRUIS

Nieuwe vormen
van samenwerking
In mei verzamelden 21 jongerenambassadeurs en een team JCI trainers zich bij Apollo de
Hulshorst voor een leiderschapsweekend. De basis van deze trainingsdriedaagse was de Dutch
Academy, aangepast aan de wensen en doelstellingen van het Nederlandse Rode Kruis.

Door Chantal Burink

Bekijk
de video!

Het Rode Kruis buigt zich al enkele jaren over
het veranderen van de strategie, naar aanleiding van de bewegingen in de maatschappij. De
nieuwe vorm, ondergebracht in het strategiehuis, focust duidelijk op waar de organisatie
nodig is, op de zelfredzaamheid van de samenleving en op de versterking van de onderlinge
hulpbereidheid.
Nieuw beleid vraagt om een omslag in het
bestaande denken, om nieuwe inzichten en om
meer samenwerken. Hiertoe heeft de hulp
verlenende organisatie jongerenambassadeurs
aangetrokken met als doel om de onderlinge
contacten tussen de verschillende afdelingen
van het Rode Kruis te versterken en daarmee
de aanwezige kennis, de ervaring en het net-

werk te delen en te benutten. De vernieuwende
en inspirerende ideeën van deze jongeren zullen de organisatie nieuwe kansen en inzichten
bieden en wellicht ook andere twintigers en
dertigers aanmoedigen zich aan te sluiten bij
de internationale noodhulporganisatie.
Trainingsbehoefte
Hoe doe je dat nu? Ideeën op tafel krijgen,
samenwerking stimuleren, de zittende garde
laten meebewegen, jongeren enthousiasmeren en geld in het laatje krijgen?
Begin 2014 werd de vraag gesteld of JCI iets
kon betekenen voor het Rode Kruis op het
gebied van training; 5 maanden later was een
op maat gesneden Dutch Academy het resul-

Nieuw beleid
vraagt om een
omslag in het

taat. Het leiderschapsweekend gaf invulling
aan de behoefte om het onderlinge netwerk
te vergroten, ideeën op te doen voor nieuwe
mogelijkheden van fondsenwerving en de persoonlijke groei van de deelnemers te stimu
leren. De jongeren werden tijdens het weekend uitgedaagd om het geleerde direct in de
praktijk te brengen, wat resulteerde in een
opbrengst van ruim € 11.000,- voor het Rode
Kruis.
De enthousiaste deelnemers hebben het
weekend afgesloten met inzicht in zichzelf en
met gereedschappen om te verbinden met
de ander.
What’s in it for me?
De Academy laat het licht schijnen op mogelijk nieuwe vormen van samenwerking. Terwijl
JCI hiermee heeft bijgedragen aan het partnership dat begin dit jaar is afgesloten met het
Nederlandse Rode Kruis, heeft dit project
JCI ook het nodige opgeleverd. Zo hebben
de trainers een extra leermoment gehad en
is er verder gebouwd aan partnerships door
het Nederlandse Rode Kruis te koppelen aan
Insights Benelux. Bovendien zijn met dit project fondsen geworven om de eigen Dutch
Academy tegen een mooie prijs te kunnen
blijven aanbieden aan JCI-leden.
Krachten bundelen
Zie jij ook de voordelen van een groter netwerk? Wil je leren van de expertise die een
ander in huis heeft? Is het jouw wens om de
krachten te bundelen van jouw Kamer met
een andere partij? Zoek dan contact met een
lokale afdeling van het Rode Kruis en sla de
handen ineen om samen aan mooie projecten
te werken en gebruik te maken van elkaars
kennis, kunde en netwerk.
Alhoewel ledenwerving voor JCI geen doelstelling op zich was, zijn sommige jongeren
ambassadeurs dusdanig enthousiast dat zij
zich ook al hebben gemeld bij Kamers om lid
te worden. Samenwerkingen kunnen zomaar
doeloverstijgende gevolgen hebben.

bestaande
denken

Evaluatie
Beide partijen zijn enthousiast en tevreden
over het verloop van de Academy. ‘Life changing’ en ‘zeer waardevol’ zijn zomaar wat kreten die gevallen zijn na afloop van het weekend.
Volgens initiatiefnemer Johan Quarré is het in
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Column

Sinaasappelkist

Vraag het
aan Wendy

Stem op
Project van
de Maand

Michiel
Ummels

Wendy Schellens
durftevragen@jci.nl

Ik schrijf deze column op een koele zomeravond, terwijl velen van jullie heerlijk
op vakantie zijn. Je zou verwachten dat het in de zomermaanden qua JCI-activiteiten even rustiger is. Niets is minder waar. Veel Kamers en teams draaien op
volle toeren. JCI Summer Vibes van de Amsterdamse Kamers, verdiepingssessies van Insights door Training & Coaching, de JCI-website wordt in een nieuw
jasje gestoken, een landelijke Better-Together-dag voor alle teams, een lunch
met alle oud-voorzitters van JCI Nederland, een golftoernooi van de Nederlandse Senaat, een bejaardenboottocht van JCI ‘s-Gravenhage, een zeilweekend van JCI Flevoland, de JCI Regatta. En dan hebben we nog Leipie de Leeuw
die op ieder evenement aanwezig is, van de United Nations in New York tot aan
het racecircuit in Francorchamps. Het is gewoonweg teveel om op te noemen.

Voor de rubriek Sinaasappelkist vroegen we dit
keer Michiel Ummels, lid van JCI Amsterdam Zuid,
het hemd van het lijf.

En het is echt superleuk om te zien dat jullie massaal je activiteiten en projecten indienen om te worden verkozen tot Project van de Maand. Toen we hiermee begonnen in februari hadden we rond de 200 stemmers. Op dit moment
kunnen we steeds ruim 600 stemmen tellen. Wat ons betreft een signaal dat we
ermee door moeten gaan. Blijf dus gerust je projecten insturen via projectvandemaand@jci.nl.

Waarom ben jij lid van JCI?
Een van de belangrijkste redenen om lid te
worden van JCI was de mogelijkheid om jezelf
te ontwikkelen. Verder spreken het sociale
as
pect, de gezelligheid en de bijdrage aan
goede doelen mij erg aan.

In mijn vorige column gaf ik aan dat je je vragen kon stellen via durftevragen@
jci.nl. Daar kwamen vooral praktische JCI-vragen binnen. Een paar vragen wil
ik met jullie delen inclusief de antwoorden:
•
Hoe kunnen we pinnen/speldjes bestellen van JCI? Dit kan via de
webshop van JCI Merchandise: http://www.jcimerchandise.justshops.nl/.
Daar vind je naast speldjes ook kleding, pennen, tassen en kraamcadeaus
met het JCI-logo erop.
•
Waar vind ik de notulen van een CvA? Op jci.nl vind je onder ‘Mijn JCI’
alle verslagen en besluiten onder het kopje ‘College van Afgevaardigden’.
Let op: dit wordt pas zichtbaar in het menu als je op de ledenportal bent
ingelogd.
•
Kunnen we de nieuwe look & feel van de website ook voor onze kamerwebsite gebruiken? Ja, dat kan. De templates met de nieuwe look & feel
worden op verzoek beschikbaar gesteld. Stuur hiervoor een mailtje naar
webmaster@jci.nl.

Wat is het mooiste dat je bij JCI hebt bereikt?
Het opzetten van de Nationale Conventie (NC)
van 2011. De voorbereiding en het daadwerkelijk meewerken aan het resultaat was onver
getelijk. Indrukwekkend wat je met een groep
van 40 mensen weet te realiseren!
Wat is jouw carrièremazzel?
Mijn gedrevenheid en energie hebben mij erg
veel gebracht. Op dit moment is mijn talent
beschikbaar voor een uitdagende commerciële
baan binnen (Online) Marketing. Mocht je iets
weten aarzel dan niet en laat het me weten.
Michiel in vijf woorden
Ondernemend, resultaatgericht,
creatief, flexibel.

En dan nog antwoord op een vraag van die ene JCI’er die graag anoniem wil blijven: Dag JCI-anoniempje, het is inderdaad lastig als jouw partner en je vrienden
vinden dat je teveel tijd besteedt aan JCI. Misschien is het een idee om hen een
keer mee te nemen naar een van de vele JCI-events, zodat zij een indruk krijgen
van de activiteiten en ook de leuke JCI-leden ontmoeten met wie jij zoveel tijd
besteedt. Misschien krijgen ze daardoor iets meer begrip voor jou en snappen
ze waarom jij het zo leuk vindt om lid te zijn. Van de andere kant zul je misschien
ook naar ze moeten luisteren als ze zeggen dat je iets teveel doet en dat er ook
buiten JCI nog een leven is. Het zou zonde zijn om hierdoor een mooie jarenlange vriendschap in gevaar te brengen. Zoals ze ook wel zeggen: ‘Het is maar
JCI’. Ik wens je veel wijsheid toe.
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Wat is je passie?
Naast sporten ben ik verslingerd aan oude
auto’s en Alfa’s in het bijzonder. Op dit moment
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Welk boek ligt op je nachtkastje?
De Capitool Reisgids van Italië. Binnenkort ga
ik een kleine 2 weken met de auto een roadtrip maken door Toscane. De voorpret voor de
mooiste plekjes en smaakvolle lekkernijen is
alvast begonnen.
In welke stad kan je urenlang rondzwerven?
In Amsterdam. Ook al woon ik er inmiddels
alweer bijna 14 jaar, nog steeds is er veel te
ontdekken. Rondzwerven doe ik het liefst per
fiets of boot.

Als je kunt
delen, kun je
ook vermenig
vuldigen

Welke eigenschap van jezelf zou je willen
veranderen en waarom?
Ik ben soms wat ongeduldig. Handig als ik iets
(snel) wil bereiken, maar niet altijd een zegen.

sportief,

Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Het adagium van mijn opa: als je kan delen kun
je ook vermenigvuldigen. Ik heb deze uitspraak
ook gebruikt als inspiratie voor de ShareGroup
die ik in 2010 gestart ben.
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ben ik op zoek naar een restauratieproject uit
mijn geboortejaar. Heerlijk om met mijn handen te werken en van (bijna) niets weer iets
te maken.

Aan wie geef je de sinaasappel door?
Aan Roos Beelen. Ik heb haar leren kennen
voordat ze lid werd van JCI. Inmiddels heeft ze
haar eigen Trainingsbureau en is ze ook erg
actief binnen JCI.
Welke vraag zou je willen doorstrepen en welke vraag moet daarvoor in de plaats komen?
Doorstrepen: Welk boek ligt er op je nachtkastje? Nieuwe: Wat heeft de meeste indruk op je
gemaakt in je leven?

Door Krista Nederveen-Ledder
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