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INSCHRIJFFORMULIER PROJECT VAN DE MAAND 
 

Naam van Kamer 

 

JCI Eindhoven 

Titel activiteit 

 

Beste Ondernemers Visie Eindhoven 

Datum / Data 

 

26 maart 2018 

Waarom hebben 

jullie dit project 

georganiseerd? 

De BOV trofee night in het Parktheater in Eindhoven is hét netwerkevenement 

van Eindhoven! Met trots hebben wij ook dit jaar dit event georganiseerd, om 

meerdere doeleinden: 

- Creëren van corporate impact (bieden van podia aan kandidaten BOV 

en ASML Young Makers Award en netwerkevenement voor 

ondernemers, dienstverleners en professionals). Temeer nu 

Eindhoven een enigszins versnipperde markt kent, is het erg 

uitdagend en leuk om een event te organiseren wat zoveel 

doelgroepen bereikt. 

- Bieden van inspiratie aan (startende) ondernemers: van de sprekers 

en de kandidaten en jury kan iedere ondernemer iets opsteken, en 

ons doel was om – mede aan de hand van het thema offline – 

bezoekers te inspireren en nieuwe inzichten te bieden 

- Ontplooien van organisatie-skills van JCI leden (event is uitgegroeid 

tot 400+ bezoekers) op gebied van programma maar ook sponsor- en 

kandidaten selectietraject. Het samen organiseren van zo’n groots 

event geeft een enorme kick! 

 

Hoe hebben jullie dit 

gedaan? 

De werkzaamheden zijn verdeeld in teams: team onderzoek t.b.v. kandidaten 

BOV, team sponsoring t.b.v. funding, team communicatie t.b.v. communicatie 

en ticketing, team programma t.b.v. inhoudelijke podiumprogramma en 

avondfaciliteiten, en er is een penningmeester en een voorzitter aangesteld.  

 

In maart 2017 zijn we van start gegaan, met name met team onderzoek t.b.v. 

het (voor-)selecteren van de kandidaten (longlist van ca 30 bedrijven naar 

shortlist van ca 15 bedrijven naar 6 gesprekskandidaten naar 3 finalisten), en 

met team onderzoek t.b.v. het binnenhalen van sponsoren, waarbij we in 

augustus definitieve GO hadden van een nieuwe hoofdsponsor (Rabobank).  

 

Team communicatie is na de zomer ook zeer grondig van start gegaan; de 

website is vernieuwd en er is een planning voor online communicatie 

(facebook, LinkedIn etc,) gemaakt en (belangrijker nog) nagekomen. Per 

medio december is de kaartverkoop gestart en team programma heeft eind 

december de sprekers en het entertainment vastgelegd.  

 

In de laatste maanden zijn alle contracten geformaliseerd, zijn de beelden 
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(foto en video) van de kandidaten tot stand gekomen onder onze coördinatie 

en is ons eigen JCI netwerk ingezet om bezoekers te trekken en het event 

weer tot een succes te maken. Uiteraard worden op de dag zelf de puntjes op 

de I gezet door nagenoeg alle kamerleden gezamenlijk; een boost voor het 

team! 

Wat hebben jullie 

concreet gedaan? 

Diverse teams hebben diverse werkzaamheden: 

- (koud) benaderen van potentiële kandidaten, fact finding over die kandidaten 

en organiseren jurybijeenkomsten door team onderzoek  

- (koud) benaderen van potentiële sponsoren binnen eigen JCI netwerk door 

team sponsoring 

- coördineren input tekstschrijver en fotograaf en bijwerken website social 

media kanalen door team communicatie 

- boeken entertainment en catering etc door team programma 

- samenkomen in (sub)teams op maandelijkse basis 

Wat is het resultaat 

van dit project? 

Inspireerde avond rondom netwerken, ondernemen en Fun. Hét netwerkevent 

van Eindhoven! 

Als je het project 

nogmaals zou 

organiseren wat zou 

je anders/hetzelfde 

doen? 

We zijn super trots op het resultaat en denken dat wij op efficiënte en 

daadkrachtige wijze hebben georganiseerd, met veel ruimte en 

verantwoordelijkheid per subteam.  

 

Het event lijkt echter een beetje uit het jasje te groeien voor JCI leden (allen 

ambitieuze banen en bezigheden) met zoveel bezoekers, betrokken partijen 

en impact. Denkbaar is in de toekomst onderdelen uit te besteden 

(bijvoorbeeld de communicatie). 

Foto’s Zie videobijlage 

Contactgegevens 

(jouw e-mailadres) 

Juul Rameau – Monieke Linck 

Info@juulrameau.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.  

 

Verslag van de avond 

https://www.boveindhoven.nl/bov-eindhoven-award-night-2018/ 

 

Introductievideo’s te zien op 

https://www.boveindhoven.nl/teaser-videos-van-de-finalisten-bov-2018/ 

 

mailto:Info@juulrameau.com
mailto:projectvandemaand@jci.nl
https://www.boveindhoven.nl/bov-eindhoven-award-night-2018/
https://www.boveindhoven.nl/teaser-videos-van-de-finalisten-bov-2018/
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Afbeeldingen  

Zie video bijlage 

 

Media aandacht BOV 2018 voor award night 

 

http://www.goeie-zaken.com/bov-award-en-asml-young-makers-award-2018 

 

https://www.netwerkbrabant.nl/finalisten-bov-2018-bekend/ 

 

https://www.ed.nl/economie/ondernemers-achter-van-de-vin-heliox-en-de-rooy-slijpcentrum-

genomineerd-voor-bov-award-eindhoven~a1a97cfa/ 

 

https://www.heeze24.nl/home/artikel/10973/Van-de-Vin-genomineerd-voor-BOV-Award-2018 

 

https://www.raamendeuronline.nl/van-de-vin-genomineerd-voor-beste-ondernemers-visie-award-2018 

 

https://www.vandevin.nl/nieuws/artikel/93/Van-de-Vin-ramen-en-kozijnen-genomineerd-voor-Beste-

Ondernemers-Visie-Award-2018 

 

Na Award night 

 

https://www.ed.nl/eindhoven/durf-van-heliox-bekroond-met-bov-trofee~ad94fa6ec/ 

 

https://www.netwerkbrabant.nl/jaap-schuddemat-van-heliox-wint-bov-award-2018/ 

 

http://www.goeie-zaken.online/jaap-schuddemat-van-heliox-bov-award-2018 

 

https://www.vandevin.nl/nieuws/artikel/95/Heliox-wint-BOV-award-Van-de-Vin-trots-finalist 

 

http://www.goeie-zaken.com/bov-award-en-asml-young-makers-award-2018
https://www.netwerkbrabant.nl/finalisten-bov-2018-bekend/
https://www.ed.nl/economie/ondernemers-achter-van-de-vin-heliox-en-de-rooy-slijpcentrum-genomineerd-voor-bov-award-eindhoven~a1a97cfa/
https://www.ed.nl/economie/ondernemers-achter-van-de-vin-heliox-en-de-rooy-slijpcentrum-genomineerd-voor-bov-award-eindhoven~a1a97cfa/
https://www.heeze24.nl/home/artikel/10973/Van-de-Vin-genomineerd-voor-BOV-Award-2018
https://www.raamendeuronline.nl/van-de-vin-genomineerd-voor-beste-ondernemers-visie-award-2018
https://www.vandevin.nl/nieuws/artikel/93/Van-de-Vin-ramen-en-kozijnen-genomineerd-voor-Beste-Ondernemers-Visie-Award-2018
https://www.vandevin.nl/nieuws/artikel/93/Van-de-Vin-ramen-en-kozijnen-genomineerd-voor-Beste-Ondernemers-Visie-Award-2018
https://www.ed.nl/eindhoven/durf-van-heliox-bekroond-met-bov-trofee~ad94fa6ec/
https://www.netwerkbrabant.nl/jaap-schuddemat-van-heliox-wint-bov-award-2018/
http://www.goeie-zaken.online/jaap-schuddemat-van-heliox-bov-award-2018
https://www.vandevin.nl/nieuws/artikel/95/Heliox-wint-BOV-award-Van-de-Vin-trots-finalist

