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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 Amstelland 

 

 

Scrum 

Datum / Data 

 

10 april 2018 

Waarom hebben 

jullie dit project 

georganiseerd? 

 

Samen leren en iets bieden voor een doelgroep binnen en buiten de kamer 

 

 

Hoe hebben jullie dit 

gedaan? 

Via facebook betaalde campagne promotie gedaan. JCI trainer Sjoerd de 

Vries uitgenodigd. Uiteindelijk 20 (betalende) deelnemers vanuit de kamer, 

collega’s van Rabobank, andere JCI kamers en externen (vrienden van 

kamerleden en onbekenden die het via facebook hadden gezien) 

Wat hebben jullie 

concreet gedaan? 

Eerst lekkere broodjes met vegetarische soep 

Theorie over scrum gehoord en een aantal oefeningen gedaan.  

Daarna een borrel.  

Wat is het resultaat 

van dit project? 

Aantal potentiele nieuwe leden en ieder heeft nuttige ervaring opgedaan om 

zaken efficiënter op te pakken als hij/zij een project heeft te doen 

Als je het project 

nogmaals zou 

organiseren wat zou 

je anders/hetzelfde 

doen? 

Hetzelfde, facebook campagne. Aantal was prima en ook de locatie dus we 

zouden het op zelfde wijze doen. 

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

projectvandemaand@jci.nl. 

Contactgegevens 

(jouw e-mailadres) 

davidzuilhof@hotmail.com 

Dit formulier kun je mailen naar projectvandemaand@jci.nl o.v.v. <titel van de activiteit> in de 

subjectregel. 
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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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