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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 Heerenveen 

Titel activiteit 

 

JCI Pubquiz 2018 

Datum / Data 

 

20 april 2018 

Waarom hebben 

jullie dit project 

georganiseerd? 

Een combinatie van een gezellige avond voor (oud)JCI-leden en 

vrienden/familie/collega’s/buren etc met als doel om geld in te zamelen voor 

het goede doel: Villa Joep (het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker). 

 

 

 

Hoe hebben jullie dit 

gedaan? 

Dit was de tweede editie van de JCI Pubquiz. We hadden het draaiboek van 

vorig jaar en we hebben deze weer als basis gebruikt. De organisatie van vier 

JCI-leden hebben vergaderd en onderling een goede taakverdeling gemaakt: 

locatie, uitnodiging, prijzen, social media etc.  

 

Wat hebben jullie 

concreet gedaan? 

We hebben een gezellige avond georganiseerd op een aansprekende locatie 

(het Abe Lenstra voetbalstadion) met 170 deelnemers (34 teams). Na een 

korte presentatie van het goede doel presenteerde de enthousiaste 

pubquizmaster acht uiteenlopende vragenrondes (in totaal 80 vragen). Na 

twee spannende shootout-rondes werden voor de teams in de top 5 mooie 

gesponsorde prijzen verdeeld. Ook werd een poedelprijs uitgereikt aan het 

team dat als laatste eindigde. 

Wat is het resultaat 

van dit project? 

€ 1950,-- voor het goede doel: Villa Joep.  

 

En veel enthousiaste reactie van de deelnemers. Zeker weer voor herhaling 

vatbaar! 

 

Persberichten na afloop:  

https://heerenveensecourant.nl/2018/04/24/jci-pubquiz-levert-ruim-€1900-op-

voor-villa-joep 

 

http://grootheerenveen.nl/2017/04/25/jci-pubquiz-goede-doel-groot-succes/ 

 

https://heerenveensecourant.nl/2018/04/24/jci-pubquiz-levert-ruim-€1900-op-voor-villa-joep
https://heerenveensecourant.nl/2018/04/24/jci-pubquiz-levert-ruim-€1900-op-voor-villa-joep
http://grootheerenveen.nl/2017/04/25/jci-pubquiz-goede-doel-groot-succes/
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http://www.jkheerenveen.nl/alle-nieuwsberichten/jci-pubquiz-brengt-1900-op/4 

 

Als je het project 

nogmaals zou 

organiseren wat zou 

je anders/hetzelfde 

doen? 

De verbeterpunten van vorig jaar zijn dit jaar aangepakt. De avond is helemaal 

naar wens verlopen. Het resultaat was hoger dan waarop vooraf was gehoopt. 

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

projectvandemaand@jci.nl. 

Contactgegevens 

(jouw e-mailadres) 

Carla_niens@hotmail.com 

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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