
  

 

 

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 Walcheren 

Titel activiteit 

 

Goede Doelen Veiling  

Datum / Data 

 

9 maart 2018 

Waarom hebben 

jullie dit project 

georganiseerd? 

Om een combinatie te maken van fun, business en charity waar we zoveel 

mogelijke geld mee op kunnen halen voor 3 lokale goede doelen én de 

aanwezigen hun zakelijke netwerk kunnen versterken. 

 

 

Hoe hebben jullie dit 

gedaan? 

Door het organiseren van een veiling waar regionale bedrijven kavels konden 

aanbieden die onder de hamer gingen. Bij kavels moet je dan denken aan 

producten en ervaringen en hier en daar een dienst.  We hebben ons eigen 

netwerk aangesproken voor sponsoring zodat het event zelf volledig uit de 

sponsoropbrengsten betaald kon worden.  

 

Het aanbrengen van kavels ging eveneens via het netwerk van de JCI leden.  

 

 

Wat hebben jullie 

concreet gedaan? 

We hebben een veiling gehouden in het Badpaviljoen te Domburg. Een super 

mooie, sfeervolle locatie. Voorafgaand aan de veiling was er een walking 

diner.  

 

We hebben de veiling georganiseerd om zelf te kunnen leren, ons netwerk te 

vergroten én 3 lokale goede doelen te ondersteunen. De goede doelen waren: 

Stichting Zeeuws Mamma, stichting jongerenopvang Zeeland en stichting 

ambulancewens. 

 

Walcheren heeft 3 gemeentes dus we hebben alle 3 de burgemeesters van 

Walcheren benaderd of zij ambassadeur wilden zijn van één van de goede 

doelen. Dat hebben ze alle drie met veel verve gedaan. 

 

Karla Peijs leidde als veilingmeester de veiling in goede banen. Een van onze 

commissieleden fungeerde als haar side-kick waardoor er een hele leuke 



  

 

 

dynamiek ontstond en er met regelmaat van de klok een lachsalvo klonk 

tijdens de veiling.  

 

Omdat niet iedereen een kavel kon of kan kopen, hadden we ook een loterij. 2 

jonge meiden liepen op de avond rond (met mobiele pinapparaten) om lootjes 

te verkopen, met goed resultaat.  

 

 

 

 

Wat is het resultaat 

van dit project? 

Financieel :  € 28.985,- 

 

Persoonlijk: als commissie hebben we ons skills verbeterd die te maken 

hebben met organisatie van zo’n event. Voor een aantal van ons behoorlijk 

buiten de comfort zone en het resultaat was super 

 

Zakelijk: ons netwerk versterkt en JCI Walcheren op de kaart kunnen zetten 

wat ook goed is gelukt. We hebben mooie media aandacht gehad.  

 

 

Als je het project 

nogmaals zou 

organiseren wat zou 

je anders/hetzelfde 

doen? 

We zouden weer kiezen voor dezelfde locatie en formule van walking diner, 

veiling, feest.  

 

De formule van 3 lokale goede doelen, gekoppeld aan de 3 burgemeesters 

van Walcheren en een prominent als veilingmeester is ook fantastisch. Die 

houden we erin.  

 

Ook werkt het systeem met sponsoren en kavelinbrengers heel goed. 

Iedereen kreeg de aandacht die ze wilden.  

 

Wat anders zou kunnen: 

- de inschrijvingen/aanmeldingen bij binnenkomst. Dat stroopte wat op 

omdat iedereen een uniek nummer kreeg toegewezen om de 

afrekening na afloop van de veiling zo soepel mogelijk te laten 

verlopen. Misschien meer mensen of digitaliseren. 

- Fotograaf op een andere plek neerzetten 

- Iets regelen rond het parkeren. Tuk tuks of golfkarretjes o.i.d. om de 

beleving zo optimaal mogelijk te houden. Nu moesten de gasten een 

stukje lopen, wat de heren meestal geen probleem vinden, maar voor 

de dames vaak iets minder fijn. 

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

projectvandemaand@jci.nl. 

Contactgegevens 

(jouw e-mailadres) 

 



  

 

 

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

