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1. Project naam? 

Alternatieve Stadswandeling Bazel (en diner) 

 

Afb. 2 (Corina Poldervaart): de wandelaars, met op de achtergrond de skyline van (k lein) Bazel. 

 

2. Wanneer heeft deze plaatsgevonden? 

Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei 2017 

 

Afb. 3 (Peter Snel): het Munster. Met de torens Rudolphus en Timotheus… of heten ze anders? 
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3. Wat was het doel? 

Het doel was het organiseren van een gezellige, leerzame en goedkope dagbesteding voor de Nederlandse 

delegatie tijdens de Europese Conferentie in Bazel.  

De achterliggende reden: Veel Nederlandse delegatieleden waren teleurgesteld in het aanbod aan excursies 

en bedrijfsbezoeken tijdens de Europese Conferentie in Bazel, die alleen tegen bijbetaling van tientallen 

euro’s konden worden geboekt. En wegens gebrek aan inschrijvingen werden er ook nog eens veel 

geannuleerd. Wij hebben het initiatief genomen tot een (gratis) alternatieve stadswandeling met aansluitend 

een diner op eigen kosten. 

 

Afb. 4 (Pee Groothuizen): in het Munster. 

 

4. Geef een samenvatting, inclusief genomen acties en behaalde resultaten  

Een kleine drie weken vóór de start van de Europese Conferentie 

onstond binnen de Nederlandse delegatie wat onrust over de 

talloze excursies waarvoor moest worden bijbetaald. Toen staken 

Lotte Nijkamp en Maaike de Rover de koppen bij elkaar en 

ontstond het idee van de Alternatieve Stadswandeling. Corina 

Poldervaart en Charlotte Winde haakten al snel aan. Lotte was als 

enige al eens in Bazel geweest en stippelde een route uit langs 

alle bezienswaardigheden in de oude binnenstad van Bazel.  

We zijn één avond bij elkaar gekomen (helaas was Maaike 

onverwacht verhinderd, waardoor zij verder geen rol meer heeft 

gehad in de organisatie) en hebben toen de taken verdeeld:  

Afb.5 (Peter Snel): het Raadhuis. 
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Iedereen kreeg enkele bezienswaardigheden toebedeeld waar ze iets leuks over moest vertellen, Charlotte 

nam het inventariseren van de aanmeldingen op zich, Lotte stelde een leuke mail op voor de laatste 

communicatie naar de deelnemers en Corina zorgde voor een cadeautje voor de winnaar van de quiz 

waarmee we de wandeling af zouden sluiten.  

Lotte heeft één dag voor de wandeling ook nog samen met haar man Marijn Beekman een restaurant 

geregeld waar we met ca. 30 man welkom waren na afloop van de wandeling. Zo konden ook niet -wandelaars 

van de Nederlandse delegatie gezellig aanhaken bij het diner. 

Uiteindelijk hadden we 19 wandelaars en minstens 30 mensen die deelnamen aan het diner! 

  

Afb. 6 (Marijn Beekman): de borrel. Afb. 7 (Pee Groothuizen): het diner. 

 

5. Wat was het budget en is er winst of verlies gemaakt?  

Het budget was € 0. Aan deelnemers is gevraagd om zelf voor drinken en eten onderweg te zorgen. Ook een 

drankje op het terras en het diner na afloop zijn door de deelnemers zelf betaald. Uit eigen zak heeft de 

commissie een cadeautje (koelkastmagneetje, chocolade en een button) gekocht voor de wandelaar die 

onderweg het beste had opgelet en die dus de Quizzz na afloop won. 

 Afb. 8 (Peter Snel): de winnaar: Evie Ruardy van JCI Gouda 
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6. Zouden jullie dit project volgend jaar ook organiseren? 

Dat hangt volledig af van het programma van de Europese Conferentie in Riga en daar weten we momenteel 

nog te weinig over. Bij een tegenvallend programma, zouden wij het echter heel erg leuk vinden als andere 

deelnemers, geïnspireerd door onze tour in Bazel, dan het initiatief zouden nemen tot een soortgelijk project. 

Uiteraard zijn wij bereid onze ervaringen te delen! 

 

7. Waarom is dit het beste project van JCI Nederland dit jaar? 

Wij vinden dit een heel mooi project omdat we er een persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheid mee hebben 

geboden aan de deelnemers. Het was goedkoop, leerzaam en ook nog eens verrekte goed voor de 

gezondheid, want we hebben 6,5 kilometer gewandeld. 

 

Afb. :De gelopen afstand: ruim 6 km! 
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Enkele quotes van de deelnemers: 

Wandelaar: “Ik ben blij dat ik nog mee kon op het laatste moment. Ik heb het erg naar m’n zin gehad.” 

Dinergast: “Ik baal dat ik er niet bij was. Heb al van drie verschillende mensen gehoord hoe fantastisch het 

was. Gelukkig is het samen eten ook heel gezellig!” 

 

 

 
 

Stuur het scrapbook volledig ingevuld en ondertekend aan: 
awards@jci.nl 

 

Ook eventuele bijlagen zoals knipsels en foto’s moeten elektronisch worden ingediend. 
 

Let op: aanvragen die later dan Einde van de maand binnen komen en/of niet elektronisch  

worden ingediend kunnen helaas niet mee genomen in de poll. Automatisch dien je mee voor de award voor 
de volgende maand 
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