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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 Haaglanden 

Titel activiteit 

 

JCI Curlingtoernooi 2018 

Datum / Data 

 

17 februari 2018 

Waarom hebben 

jullie dit project 

georganiseerd? 

Het JCI Curlingtoernooi is inmiddels traditie. Het is een goede gelegenheid om 

de interactie tussen kamers te bevorderen en een leuke kennismaking met 

curling als je dit nog nooit gedaan hebt. 

 

Hoe hebben jullie dit 

gedaan? 

Ieder kamer mag een curlingteam van 4-6 deelnemers afvaardigen. Als er 

voldoende ruimte en interesse is mogen ook meerdere teams per kamer 

ingeschreven worden of teams met leden uit verschillende kamers 

samengesteld worden. 

 

Wat hebben jullie 

concreet gedaan? 

Zorg gedragen voor de organisatie van de dag zelf, dus inclusief werven van 

teams, onderhandelingen curlingbaan, regelen van een korte spoed-curlsus, 

samenstellen spelschema en puntentellingsysteem, registratie van aanwezige 

deelnemers en behaalde resultaten, pins als aandenken en prijzen voor de 

winnaars, etc. 

Wat is het resultaat 

van dit project? 

18 deelnemende teams vanuit 16 verschillende kamers en in totaal circa 90 

deelnemende (oud) JCI-leden en toeschouwers. 

Helaas heeft het dit jaar ook een gebroken arm en een paar gekneusde ribben 

bij twee leden van JCI Amsterdam-Zuid opgeleverd; het ijs bleek glad en hard. 

We wensen Nicolette en Gerard een spoedig herstel! 

Als je het project 

nogmaals zou 

organiseren wat zou 

je anders/hetzelfde 

doen? 

Zorgen voor een EHBO-er ter plaatse 

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

projectvandemaand@jci.nl. 

Contactgegevens 

(jouw e-mailadres) 

marijn@jcihaaglanden.nl 
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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.  

 

mailto:projectvandemaand@jci.nl

