1.

Project naam?

De Bejaardenboottocht

2.

Wanneer heeft deze plaatsgevonden?

Zaterdag 17 juni 2017

3.

Wat was het doel?

In samenwerking met het Koningin Emma Fonds organiseert JCI ’s-Gravenhage al 53 jaar de
Bejaardenboottocht. Het doel van de Bejaardenboottocht is om hoogbejaaren (vanaf 80 jaar) uit Den Haag, die
van een minimum (vaak alleen een minimaal pensioen en/of AOW) moeten rondkomen, kosteloos een
onvergetelijk dagje uit te bezorgen.

Inschrijfformulier - pagina 1 van 8

4.

Geef een samenvatting, inclusief genomen acties en behaalde resultaten

Sinds 1963 organiseert JCI ‘s-Gravenhage samen met het Koningin Emma Fonds de Bejaardenboottocht. Elk jaar
regelen wij voor 60-70 hoogbejaarden een heerlijk dagje uit. Het Koningin Emma Fonds is een charitatieve
instelling. Zij ondersteunt bejaarden vanaf 80 jaar in Den Haag, die moeten rond komen van alleen een AOW en
in sommige gevallen een klein aanvullend pensioen.
Zoals elk jaar heeft ook dit jaar onze Kamer het vervoer van de bejaarden, de sponsoring van de bingoprijzen,
de organisatie van de bingo, inclusief attributen, en de aanwezigheid van een waarnemend arts voor tijdens de
rondvaart geregeld.
Aspirantleden van JCI ‘s-Gravenhage krijgen elk jaar de taak om deze dag tot een ongekend hoogtepunt te
maken en om alle organisatie en uitvoering vlekkeloos te laten verlopen (wat ze geweldig gedaan hebben dit
jaar). Voor het vervoer wordt er beroep gedaan op kamerleden en oud-leden. De meesten gaan ook gezellig mee
op de boot. De bejaarden worden thuis opgehaald en naar de haven in Leiderdorp, waar de boottocht start en
eindigt, gebracht. De aspiranten werken de routeschema’s uit en zorgen dat de chauffeurs deze op tijd krijgen.
Helaas was het aantal chauffeurs dit jaar onvoldoende om de ruim zestig bejaarden te vervoeren. Om die reden
hebben de aspiranten wijkbussen in de gemeente Den Haag benaderd en gevraagd of zij wilden helpen om de
bejaarden een onvergetelijke dag te bezorgen. De wijkbussen van Groot Scheveningen, De Viool en Uit & Thuis
(5 in totaal) reageerden enthousiast en hebben zich kosteloos ingezet om een aantal bejaarden op te halen en
veilig thuis te brengen. De wijkbuschauffeurs mochten uiteraard mee op de boot. Zo konden ook zij genieten van
de prachtige rondvaart, de heerlijke lunch en alle gezelligheid.
Naast de boottocht, de goed verzorgde oer-Hollandse lunch, met tomatensoep, een bolletje kaas en een kroket,
en het vervoer verzorgt de Kamer ook elk jaar een stukje entertainment: de BINGO! Dit jaar was oud-lid Simone
Oudakker de enthousiaste Bingomaster (met Lotte Nijkamp als bingo-assistent). De aspiranten hebben
geweldige prijzen geregeld. Deze waren gesponsord door zowel Kamerleden als lokale Haagse retailers
waaronder Albert Heijn, Rituals, Primera, Pathé, verschillende drogisterijen en aan het tijdschrift Vorsten. In
totaal waren er meer dan 100 prijzen! Wij danken de gevers voor hun gulle donatie voor onze enerverende
bingo.
Kamerleden en vrijwilligers van het Koning Emma Fonds hielpen de bejaarden bij het invullen van de
Bingokaarten. De oudste deelnemers van deze onvergetelijke dag zijn, zoals elk jaar, in het zonnetje gezet.
Behaalde resultaten:

Ongekend mooi weer en een schitterende boottocht

Logistiek ging alles goed: er is niemand vergeten bij het ophalen of het thuisbrengen

Niemand is zeeziek geworden (gelukkig)

Iedereen heeft een prijs mee naar huis kunnen nemen

De aspiranten kregen na afloop vanuit het Koningin Emma Fonds, de Wijkbussen en de Kamer de
complimenten voor hoe geweldig de dag geregeld was.
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5.

Wat was het budget en is er winst of verlies gemaakt

Het project is kosten neutraal uitgevoerd in samenwerking met het Koningin Emma Fonds. Zoals hierboven
beschreven zijn de bingoprijzen gesponsord door Kamerleden, Albert Heijn, Rituals, Primera, Pathé, verschillende
drogisterijen en aan het tijdschrift Vorsten. Voor het vervoer zijn kamerleden, oud-leden en wijkbussen ingezet.

6.

Zouden jullie dit project volgend jaar ook organiseren?

De bejaardenboottocht is een jaarlijks terugkerend project van JCI ’s-Gravenhage. Het project wordt al 53 jaar
samen met het Koningin Emma Fonds georganiseerd. Het project zal zeker volgend jaar opnieuw plaatsvinden.

7.

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

De afgelopen 53 jaar heeft JCI’s-Gravenhage zich in gezet voor de organisatie van deze geweldige dag voor
bejaarden die van een minimum inkomen moeten rondkomen. Het organiseren van de dag brengt de aspirantleden, leden en oud-leden samen, waardoor dit bijzondere project echt een traditie is. De hele Kamer wordt
betrokken! Zij heeft hierdoor extra oog voor de doelgroep, de hoogbejaarden, en een mooie band met de dag
zelf. Vele leden kijken hier ieder jaar naar uit. De oud-leden delen graag hun prachtige verhalen met de
aspiranten. Hierdoor blijft de waarde van het project behouden. De lachende gezichten en blijdschap van de
senioren geeft elk jaar positieve energie om het project te blijven organiseren.
Tevens is de 53-jarige samenwerking met het Koningin Emma Fonds ontzettend bewonderingswaardig. Dit komt
mede doordat zowel de voormalige voorzitter als huidige voorzitter van het fonds oud-leden van JCI ’sGravenhage zijn. Hierdoor blijft de band tussen de twee organisaties sterk.
Onderaan dit formulier is de brief van de tweede bejaardenboottocht toegevoegd.
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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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