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VOORWOORD
COLOFON
Geachte JCI-betrokkenen,

MGZN is een uitgave
van JCI Nederland en verschijnt
4 x per jaar in een oplage van
3500 exemplaren.

Betrokkenheid begint bij jezelf; op de een of andere manier word
je ergens door geraakt. Dat kan persoonlijk zijn, maar ook zakelijk
of emotioneel. Een persoon, een idee, een bericht, een stemming,
het maakt niet uit. Het gaat jou aan en jij wilt er iets mee. Dat kan
overigens in verschillende gradaties. Je glimlacht even en legt
het weer terzijde. Als je geïnteresseerd bent, ga je op zoek naar
meer informatie. Een stap verder is actief iets bijdragen en op een
gegeven moment kun je betrokkenheid zo groot worden dat je ook
anderen erbij wilt betrekken. Dat doen we met dit MGZN. Deze (en
elke) uitgave is een blijk van grote betrokkenheid van een heleboel
mensen. Daarom is ook zo’n leuk blad om te lezen.
Ik wil graag iedereen bedanken die op de een of andere manier
betrokken is bij JCI. Dat maakt onze vereniging tot een bijzonder
samenspel van mensen en activiteiten. De regiodag in Oost stond
in het teken van betrokkenheid en liet diverse aspecten daarvan
zien. Het lustrumfeest dat speciaal voor alle JCI betrokkenen
werd gehouden was een spetterende party en het CvA is met veel
betrokkenheid op een uitstekende manier georganiseerd. Zonder
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jullie geen JCI!
Ga vooral door met het ontdekken van wat er allemaal binnen JCI
mogelijk is en gebruik dit MGZN daarvoor. Vraag meer exemplaren
op bij het secretariaat als je anderen erbij wilt betrekken. Lever
zelf ideeën aan, meld je aan voor de redactie, ga in een commissie,
verruim je blik op een internationaal congres, word deputy, bezoek
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de volgende regiodag of blijf gewoon lekker bezig met JCI op de
manier waarop je dat al doet. Voor nu veel leesplezier.

Betrokken groet,
Pauline Meijwaard
Voorzitter 2008
JCI Nederland
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INTERVIEW

“Life

isn’t about what
you have,

but what you

have to give”

“Life isn”t about what you have, it’s about what you

“Eigenlijk wilde ik medicijnen studeren maar op mijn negentiende werd ik ‘gevraagd’ door een fotograaf tijdens

have to give.” Een bijzondere uitspraak voor het 27-

een bijbaantje. Het leven als model maakte mij wel nieuwsgierig en ik zag het ook als een uitdaging aangezien ik heel

jarige topfotomodel Marvy Rieder, in 2004 het gezicht

introvert, verlegen en terughoudend was. Ik was benieuwd
wat het mij zou brengen.” Het avontuur duurde 1,5 jaar, en

van het internationale merk Guess en sinds 1,5 jaar lid

toen kwam ze terug. “Het was niet mijn ding. Ik kreeg ook
te horen dat ik geen prototype model was, dat ik mij niet

van JCI Het Gooi.

kleedde en gedroeg als een echt model… Maar ik dacht, ik
wil mijzelf blijven.”
Spijt had ze niet. “Ik heb veel geleerd in het “volwassenenwereldje”. Ik ben vervolgens weer gaan studeren, dit keer
Communicatie, dat paste beter bij mij. Ik zou naar het derde jaar gaan, maar kwam weer in de modellenwereld terecht.” En toen ging het heel snel. Uit de 25.000 wereldwijde inzendingen werd Marvy gekozen als ‘het nieuwe
gezicht van Guess’. Ze gaf zichzelf een tweede kans en
werd model zoals een model moest zijn. “Het werk als fotomodel is echt heel erg gaaf, je werkt bij elk project met
zeer professionele en creatieve mensen en je zet constant
als team een topprestatie neer.”
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Beste advies ooit gekregen: van mijn moeder;
wees jezelf.
Leukste stad om te werAls model ben je dus heel veel onderweg; eergisteren

ken: New York omdat het

zat je in New York, gisteren was het Parijs, vandaag in

er bruist en Kaapstad qua

Het Gooi, what”s next …? “Ja, het is altijd erg hectisch

heerlijke klimaat en prach-

en het is soms moeilijk om zaken te plannen omdat je van-

tige natuur.

daag nog niet weet wat je morgen gaat doen. Maar dat

Leukste stad om te wo-

maakt het allemaal wel weer erg spannend. Je weet nooit

nen: ik heb zoveel steden

waar je terecht komt. Vroeger had ik daar moeite mee,

gezien, maar ‘t Gooi blijft

want ik ben eigenlijk iemand die van zekerheid houdt. Maar

mijn streek en mijn thuis. Ik hou namelijk erg van de rust.

als er een vak is waar geen zekerheid in bestaat, dan is het

Lekkerste restaurant: een Italiaans restaurant op West

wel de modellenwereld. Nu kan ik ervan genieten.” Neem

Broadway in New York

je alle opdrachten aan waar je voor gevraagd wordt of zijn

Wiens stijl bewonder je in jouw vak: ik bewonder niet

er merken waar je niet voor wilt werken? “Met mijn bureau

echt een stijl van iemand, want dan ga je weer voldoen

hier in Amsterdam bekijk ik de aanvragen. Ik ben al wat ou-

aan het ‘ideaalbeeld’ en ik wil mijzelf zijn. Maar hoe Cin-

der (…), heb al veel meegemaakt (o.a. spokesperson en

dy Crawford haar leven heeft ingericht waardeer ik heel

het gezicht van Guess) en daardoor kan ik meer kijken wat

erg. Het is een prachtige vrouw die haar carrière opti-

voor opdrachten en merken bij mij passen. Op die manier

maal benut en zij treedt naar buiten als een sterke per-

zet ik toch een richting voor mijzelf uit.

soonlijkheid.
Favoriete merk: ik draag alles

Ik ben nu ook erg druk met de marVie Foundation die in

Levenspreuk: life isn’t about what you have, it’s about

november vorig jaar ofﬁcieel opgericht is. Met de marVie

what you have to give.

Foundation geven wij onder andere workshops en trainingen over zelfbewustzijn en eigenwaarde aan zowel modellen als modellen in spe. Dat is namelijk de basis van wie je

Je zit nu anderhalf jaar in JCI Het Gooi, je bent bin-

bent. Als je vanuit die optiek werkt, dan hoef je niet te vol-

nen je kamer erg actief maar ook binnen MT Trainin-

doen aan het bekende ideaalbeeld. Wees trots op wie je

gen. Hoe combineer je dat allemaal met je internationa-

bent. De marVie Foundation is een onafhankelijk instituut

le werk? “Ondanks dat ik veel doe, ben ik eigenlijk wel een

dat ook voedingsadvies en ﬁnancieel advies geeft, er is

Einzelgänger, ik reis alleen, in je hotel ben je alleen zonder

een sportconsulent en er is ook een vragenuur voor de ou-

familie en vrienden. Toen een vriend van mij vertelde over

ders van (aanstaande) jonge modellen. De marVie Founda-

JCI en de activiteiten werd ik enthousiast. Het leek mij leuk

tion geeft eigenlijk het advies dat ik vroeger niet heb gekre-

om mensen te ontmoeten en samen leuke dingen te doen.

gen. Daarbij zijn wij een samenwerking aangegaan met de

Dus ik werd aspirant en hoorde meteen bij de club. Daar-

Academy for Eating Disorders en hebben wij in samenwer-

bij sprak het internationale mij wel heel erg aan, het biedt

king met hen richtlijnen opgesteld om de mode-industrie

gewoon heel veel ‘opportunities’. En omdat ik ook work-

handvatten te geven met betrekking tot ‘standaarden’ in

shops geef, kwam ik al snel bij MT Trainingen terecht. Het

de mode. Een van de richtlijnen bijvoorbeeld is dat meisjes

is allemaal wel veel, maar ik kan het nog steeds combi-

onder de zestien jaar niet op de ‘catwalk’ mogen. De richt-

neren. Momenteel zijn wij ook bezig met de Gooise Run

lijnen zijn wereldwijd verspreid en op een positieve manier

op 31 augustus met als goede doel Orange Babies (goed

geven wij aan dat je topsport op het modellenvlak kunt be-

doel om zwangere vrouwen met HIV en hun baby’s in Afri-

drijven en toch op een gezonde manier kunt leven. Dit heb-

ka te helpen, red.). Als het goed is, wordt het een jaarlijkse

ben wij ook met Patrick Kennedy (lid van U.S. House of

loop door het prachtige Gooise landschap. De eerste gro-

Representatives, red.) in de Amerikaanse Senaat in Wa-

te sponsor hebben wij al binnen, maar wij hebben nog veel

shington gepresenteerd. De samenwerking met het minis-

meer sponsoring nodig.

terie van volksgezondheid in Duitsland heeft de richtlijnen

Het is allemaal erg leuk en ik geniet ervan. Ik ben ervan

gepresenteerd gekregen tijdens een grote bijeenkomst op

overtuigd dat wat er op mijn pad komt, zo moet zijn.”

het ministerie afgelopen december. Het is mooi om te zien
dat je op die manier kunt meewerken aan het verbeteren

De telefoon van Marvy rinkelt alweer. Het volgende inter-

van de condities.” (De Tweede Kamer van Frankrijk heeft

view staat in de wacht om telefonisch afgenomen te wor-

onlangs een wet aangenomen in strijd tegen eetstoornis-

den…

sen. Als de Eerste Kamer de wet ook aanneemt, wordt het
stimuleren van anorexia binnenkort strafbaar, red.)
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PROJECTEN

Een gezond
kind heeft duizenden
wensen, een ziek kind
maar één…
Voor 2007 en 2008 is binnen JCI Ne-

dit jaar is er nog meer dan voldoen-

organisatie en invulling van de dag zal

derland gekozen voor een Landelijk

de te doen bij de academische kin-

door lokale kamers in samenwerking

Goed Doel, namelijk de academische

derziekenhuizen. Een uitgebreide be-

met de kinderziekenhuizen worden ge-

kinderziekenhuizen in Nederland. Door

schrijving van de projecten vind je op

daan.”

de specialistische zorg die de zieken-

de website bij Projecten en Evene-

huizen aanbieden hebben ze een lan-

menten. Er zijn zowel kleine projec-

Tijdens een bezoek aan een kinderzie-

delijke dekking. Ook in jouw regio is

ten (` 1.000,-) tot zeer grote projecten

kenhuis kunnen jullie zelf zien wat jul-

dus een academisch kinderziekenhuis.

(` 90.000,- per jaar, gedurende 4 jaar)

lie steun kan betekenen. Zo kun je de

beschikbaar. Kies een project en ga er

kamervergadering in het kinderzieken-

direct mee aan de slag!”

huis in de buurt houden. Natuurlijk is

“Het is ons streven om dit jaar zo veel
mogelijk verschillende projecten te re-

dit te combineren met een presentatie

aliseren, om daarmee de 8 academi-

In maart heeft een bijeenkomst plaats-

en/of een rondleiding. Verzoek hiertoe

sche kinderziekenhuizen in ons land

gevonden met de fondsenwervers van

kun je indienen via jullie regiomanager

te steunen”, vertelt Peter de Beer, PM

de academische kinderziekenhuizen.

of het projectteam.

Landelijke Goede Doel binnen het

Een mooie gelegenheid voor een ge-

team Regio’s en Projecten. “In 2007

dachtewisseling tussen de fondsen-

Doe in 2008 (weer) mee en zet je in

zijn door diverse kamers projecten uit-

wervers en JCI Nederland, maar ook

voor het Landelijke Goede Doel. Kies

gevoerd voor bijna ` 100.000,-. Zo is

een kennismaking tussen de fondsen-

een project en/of werk mee aan de or-

er onder meer een speciale verjaar-

wervers. Een van de onderwerpen van

ganisatie van de Hart-in-AKZie-dag.

dagskalender gemaakt door en voor

gesprek was het plan om vanuit het

Op de regiodagen, via de website en

kinderen met een opbrengst van

MT Regio’s en Projecten de Hart-in-

de nieuwsbrieven houden we je op

` 45.000,-, zijn er kerstbomen ge-

AKZie-dag te organiseren. “Dat is één

de hoogte van de activiteiten voor het

pimpt met een opbrengst van

dag waarop in alle academische kin-

Landelijke Goede Doel.

` 15.000,-, is door JCI-leden/muzi-

derziekenhuizen activiteiten plaatsvin-

kanten een cd opgenomen waarvan

den”, licht Peter toe. “Ook zullen op

Voor aanmelding en meer informatie

inmiddels 1.500 exemplaren zijn ver-

deze dag de door JCI gerealiseerde

kun je contact opnemen met het pro-

kocht met een opbrengst van

projecten aandacht krijgen. De Hart-

jectteam Landelijke Goede Doel:

` 15.000,- en wordt een website ge-

in-AKZie-dag vindt plaats op woens-

Peter de Beer p.beer59@chello.nl /

bouwd die een voorlichtingsrol moet

dagmiddag 11 februari 2009, vlak voor

06-13454104 en Lisette van Essen

vervullen en vraagbaak zal zijn voor

Valentijnsdag. Een grote landelijke ac-

l.vanessen@zonnet.nl / 06-50254235

kinderchirurgische aandoeningen. Ook

tie met veel aandacht van de pers! De
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Knoworries
feliciteert
JCI Nederland
met het
50-jarig bestaan

Knoworries zorgt ervoor dat

JCI Nederland viert inmiddels het tiende lustrum.
Ter gelegenheid van het derde lustrum publiceerde

automatisering werkt, zonder dat
u het merkt. Zodat u uw eigen

JCI Nederland in 1973 het boek ‘15 jaar federatie van
Juniorkamers in Nederland’. Een illustratie uit dit boek
toont hoe ook toen innovatie niet voor alle leiders even
vanzelfsprekend was.

werk kunt doen.
Als uw IT Infrastructuur op orde

Oprichter van Knoworries Jeroen Komen (JCI Kromme Rijn),
is blij met het JCI jubileum omdat hij onlangs zélf zijn

is, krijgt u overzicht. Vrijheid om

koperen jubileum mocht vieren. Het is leuk de krachten

nieuwe kansen te zien. Om te

wordt en toch weet te verfrissen.

innoveren.

Uw netwerkbeheer kunt u aan Knoworries overlaten. Wij

te zien van een organisatie die steeds meer volwassen

houden uw infrastructuur op orde en bouwen samen met
u verder aan thuiswerken, Microsoft Sharepoint oplossingen
en Windows Mobile. Knoworries is vooral sterk in kantoor-

Knoworries verbetert
uw IT-gebruik

omgevingen van 20 tot 500 werkplekken.
Overzicht van de bijna 30 Knoworries collega’s krijgt u op
www.knoworries.nl/medewerkers.htm. Kijk er gerust eens
wat onze mensen bezighoudt en maak een afspraak om
meer te vernemen over onze visie en aanpak.

k

knoworries bv
wij zorgen dat automatisering werkt, zonder dat u het merkt

Knoworries Ravenswade 54bis 3439 LD Nieuwegein (030) 266 99 99 info@knoworries.nl www.knoworries.nl

N AT I O N A A L

Regio
in het zonnetje
Op 24 april vond de tweede regio-

wensen en reacties van stakeholders

dag Oost plaats in Boode, Bathmen,

èn met beperkingen van tijd en geld.

de plek waar landelijk en trendy elkaar

Kenneth Smit verzorgde een training

vinden. Ruim 50 Jaycees hebben trai-

over hoe je omgaat met betrokkenheid

ningen gevolgd, een keynotespeaker

in de communicatie naar anderen. Er

beluisterd en ﬂink genetwerkt.

was een training over het positieve ef-

Regio West
Zaterdag 25 oktober

Regio Midden
Zaterdag 9 februari

fect van “winning experiences” op de

Regio Noord
Donderdag 28 augustus

Regio Oost
Donderdag 24 april

Regio Zuid-Oost
Zaterdag 21 juni

De middag begon tijdens de besturen-

communicatie, motivatie en sfeer, de

lunch in de Oranjerie met een work-

ﬂexibiliteit en creativiteit maar ook op

shop over betrokkenheid. Zo’n der-

binding en loyaliteit. En, last but not

tig bestuursleden uit de regio Oost en

least, er kon geoefend worden met ar-

staat als je naast je hoofd ook met je

federatiebestuursleden deden hier-

gumenteren.

hart wordt geraakt.

de vervolgens de regiodag in de Ser-

Zeer bijzonder waren de verschillende

In de BrinXs lounge vond de business

re. Zij vertelde dat het opmerkelijk was

ruimtes in de Boode met allemaal hun

speeddating plaats. In een plenaire

dat het begrip betrokkenheid door ve-

eigen sfeer. Zo ook de ‘Ice bar’ waar

sessie werden een aantal interessante

len anders werd uitgelegd. Het is dan

de borrel plaatsvond. In een skihut-

(zakelijke) contacten gelegd onder het

ook erg zinvol om oog te hebben voor

omgeving konden de deelnemers na

genot van hapjes. En als afsluiting van

deze verschillende invalshoeken.

de training even ontspannen.

de dag werd er geborreld en vond een

Tijdens de regiodag was er ook gele-

Vervolgens stond de keynotespeaker

genheid om promotie te maken voor

op het programma. Elisabeth Roelvink

bedrijven en projecten van JCI’s. JCI

en Brigitte Paulissen vertegenwoor-

We kunnen wederom terugkijken op

Voorne-Putten en JCI Eemland hielden

digden The Hunger Project Nederland.

een geslaagde regiodag met persoon-

beide een presentatie ter promotie van

In hun strijd tegen chronische honger

lijke ontwikkeling, business, maat-

het mei CvA 2009. Vervolgens kwa-

in de wereld is commitment één van

schappelijke betrokkenheid en fun!

men de trainingen aan bod. Er was

de peilers van hun aanpak. Ondanks

Noteer de volgende regiodag in de re-

een maatschappelijk verantwoord on-

het ernstige karakter van het onder-

gio Zuid-Oost alvast in je agenda op

dernemen (MVO) simulatiespel. Hierbij

werp wisten zij op eigen wijze de aan-

zaterdag 21 juni a.s. Het thema is dan

moest rekening worden gehouden met

wezigen te boeien. Betrokkenheid ont-

‘Groei’.

Regio Zuid-West
Donderdag 27 november

aan mee. Pauline Meijwaard open-

optreden plaats van JCI-band ‘Arn-
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hem’s Mooiste’.

BUSINESS

het nieuwe netwerken binnen JCI

eWorld
Nederland is in Europa koploper
qua gebruik van eWorld. Momenteel zijn er wereldwijd 25.455 leEind vorig jaar werd JCI eWorld gelan-

internationaal, zal in de toekomst een

den geregistreerd, waarvan 437

ceerd. Een nieuwe networking website

steeds belangrijker onderdeel binnen

in Nederland. Dit is ongeveer

voor JCI leden wereldwijd. Wat heeft

JCI worden.

20% van ons ledenbestand. Het

eWorld te bieden en wat heb je er aan
als individueel lid of als lokale kamer?

streven is om eind dit jaar 70%
Gericht zoeken, samenwerken en

van de JCI leden in Nederland op

personal branding

eWorld geregistreerd te krijgen.

Wat is eWorld

eWorld biedt diverse mogelijkheden

eWorld wordt gratis beschikbaar

eWorld is geïntroduceerd als JCI’s

om sociaal en zakelijk te netwerken,

gesteld aan JCI leden.

nieuwste applicatie voor sociaal en

gericht te zoeken en een persoonlijk

zakelijk netwerken tussen JCI leden.

proﬁel bij te houden. Dit kan een privé,

Op eWorld vind je een grote hoeveel-

zakelijk of JCI proﬁel zijn. Omdat je als

Gewoon beginnen

heid tools om online te kunnen net-

gebruiker alle posts binnen eWorld

Om gebruik te kunnen maken van

werken. Het is mogelijk om als lokale

van tags (trefwoorden) kunt voorzien,

eWorld meld je je eerst aan via www.

kamer een gesloten community aan te

is het eenvoudig om documenten te

jcieworld.cc. Nadat je aanmelding

maken, zodat je eenvoudig documen-

ordenen en vindbaar te maken. Heb jij

is goedgekeurd heb je toegang tot

ten kunt delen. Binnen een community

speciﬁeke kennis van of ervaring met

de website. Neem de tijd om ken-

kun je weer diverse sub-communities

JCI projecten of activiteiten, maak dit

nis te maken met alle mogelijkheden

creëren om commissies of projecten in

dan toegankelijk voor andere leden.

die eWorld biedt. Probeer eWorld ook

onder te brengen. Deze documenten

Denk aan het organiseren van een re-

eens te gebruiken als virtueel kan-

zijn niet zichtbaar voor leden van an-

giodag, CvA of NC. Dus plaats alle

toor binnen je commissie. In het twee-

dere kamers.

‘best practices’ op eWorld.

de kwartaal van 2008 zullen de moge-

Internationaal samenwerken

Betrouwbaar zaken doen binnen je

maken worden uitgebreid. Wil je voor

eWorld onderscheidt zich van Hyves

JCI netwerk

die tijd een community starten of heb

en LinkedIn met name door het aan-

Via een matching tool kun je wereld-

je vragen, opmerkingen of suggesties

bieden van diverse tools om online sa-

wijd JCI leden vinden om zaken mee

voor eWorld, stuur dan een mail naar

men te kunnen werken. Hiermee komt

te doen. Bied je producten of diensten

Derrick Stomp via webmaster@jci.nl.

JCI tegemoet aan de behoefte van ka-

aan, of ga op zoek naar leveranciers.

mers wereldwijd aan virtuele kantoor-

Grote kans dat je op eWorld vindt wat

faciliteiten. Samenwerking, met name

je zoekt.

lijkheden om zelf communities aan te

11
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And the awa
Aan het eind van het jaar is er altijd
een onverklaarbare spanning bij
mensen; Sinterklaas is in aantocht,
Kerst staat voor de deur en als
klap op de vuurpijl het inluiden
van, gelukkig weer, een nieuw
jaar. De champagneglazen zijn
voor de tweede keer gevuld, de
oliebollenolie staat weer voor de
derde keer te pruttelen op het
gasfornuis. Laat maar komen het
nieuwe jaar, denken wij dan.

Bij JCI Nederland en de awardcom-

het aanbieden van de nieuwe Blin-

missie is het in dit jaargetijde niet veel

de Paard van Utrecht-award. Katinka

anders en staan de champagneglazen,

Lemmen, PM Internationaal 2007, be-

champagne incluis, ook gereed. Want

dankt voor de nieuwe Twinning-award

daar wordt aan het eind van elk jaar

en JCI Grootslag, bedankt voor de

het besluit genomen wie of welke ka-

nieuwe Afhamer-award.

mer voor de betreffende award in aanmerking komt. Tijdens de Besturen In-

Speciale dank gaat uit naar de Stich-

troductie Dag (BID) in januari valt dan

ting Water Toolkit die in samenwerking

eindelijk het verlossende woord. Jan

met SOOW/VBKO een splinternieu-

van Nieuwamerongen en Mirjam Dek-

we award inbrengt, de Water Tool-

ker (voorzitter awardcommissie 2007)

kit-award en naar Pauline Meijwaard

werden in het kader van het afgelopen

voor een nieuw in het leven geroepen

lustrum dit keer bijgestaan door een

award voor de beste regiomanager.

aantal oorspronkelijke aanbieders van

Kortom, je maakt veel kans om een of

de awards: Robbert Schlette (natio-

meerdere van de 19 nationale awards

naal voorzitter 1996), Jan Coevert (Eu-

te winnen en hierdoor jouw kamer en/

ropean award advisor 1989) en Rob-

of jezelf in een stevig zonnetje te zet-

bert Boonk (nationaal voorzitter 1997),

ten. En dan hebben we de internatio-

reikten tijdens de BID de awards van

nale awards nog niet genoemd. Denk

2007 aan de gelukkigen uit (zie kader).

je dat jouw kamer, een project in jouw

Proﬁciat allemaal en extra felicitaties

kamer, of misschien jijzelf kans maakt

aan de residentiestad van het Konink-

op een van de genoemde awards of

lijk Huis, Den Haag!

een internationale award en wil je het
jaar heel goed beginnen? Aarzel dan

12

En zoals het hoort bij de speech van

niet en kijk hoe je hiervoor in aanmer-

de awards, willen wij ook onze dank

king komt op onze website www.jci.nl.

uitbrengen aan hen die beschadigde

Klik door naar Awards of neem direct

of zoekgeraakte awards in ere hebben

contact op met Carla Nancy Beeksma

hersteld. JCI Utrecht, bedankt voor

(cbeeksma@jci.nl).

rd goes to…
KAMER AWARDS
Bezem award

meest bijgedragen aan JCI doelstellingen

JCI De Betuwe

Paul Vogels award

meest milieubewuste

JCI ‘s-Hertogenbosch

Blinde Paard van Utrecht

meest sociaal getoond

JCI ‘s-Gravenhage

PR Award

meest in positieve publiciteit

JCI Veenendaal-Rijnvallei

Watertoolkit award

meest vooruitstrevend met Watertoolkit

JCI De Betuwe

Swentibold award

meeste bezoekers internationale congressen

JCI Kromme Rijn

Fundraising award

meeste fundraising

JCI Arnhem / de JCI-band

Beste project

beste project

JCI Amsterdam Internationaal

Business award

management en ondernemerschap

JCI ‘s-Gravenhage

Twinning award

twinning project

JCI Bergsche Maas

Internet award

succesvol op internet

JCI Kromme Rijn

PROJECT AWARDS

PERSOONLIJKE AWARDS
Afhamer award

beste kamerbestuur

JCI ‘s-Gravenhage

Visie in actie award

leiderschap

Sylvia Ras - JCI Kennemerland

Presidential award

meeste inzet voor JCI organisatie

Bertolt Daems - JCI Mariken

Beste regiomanager

kamers laten samenwerken

Lilian Wapenaar - Regio Stromenland

Trainer van het jaar

bijdrage trainingsorganisatie

Marjolein Jongman - JCI ’s-Gravenhage

SPECIALE AWARDS
Originaliteits award

Stichting Water Toolkit

Ledengroei award

JCI Mariken

Daan Bolding award

volgt voor het beste JCI jaarverslag

13
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Gezond en vitaal
CvA in
Nijmegen
Geen bitterballen bij de borrel dit keer,

ker verwennen in een van de volauto-

De uiteindelijk gekozen organisator

wel komkommerstaafjes en radijs. Of

matische massagefauteuils. Kortom,

van het CvA 2009 bracht iedereen te-

neem `brainfood’, de brandstof voor

dit was het CvA dat gezondheid en vi-

rug naar een tijdperk waarin we op

een gezonde geest. Welkom in Nijme-

taliteit in alles liet doorklinken. Tot en

een heel andere manier met gezond-

gen, city of health. Welkom ook bij het

met gezonde sapjes bij de lunch aan

heid omgingen. JCI Voorne-Putten

op 17 mei door JCI Mariken georga-

toe, door Berenschot bestuursvoorzit-

trakteerde het CvA op een historisch

niseerde CvA dat plaatsvond aan de

ter Theo Camps gekscherend `Olvarit-

geladen toneelstuk over de keuze

vooravond van het vijftigjarig jubileum-

drankjes’ genoemd.

van de stad Hellevoetsluis als gast-

feest. Verslag van een dag vol vitaliteit
en gezondheid.

stad voor het CvA 2009. Also starring:
Ook de lezingen waren elk vanuit een

Piet Hein. Het CvA gaf zichzelf ook

eigen invalshoek gewijd aan het thema

een mooi cadeau: in het kader van

Vanaf het moment van binnenkomst in

vitaliteit. Zo verhaalde Theo Camps,

de merkbeleving keurde het CvA het

de sportieve locatie, het Goffertstadi-

voorzitter van de Nijmeegse Vierdaag-

voorstel goed om alle kamers een JCI-

on, wordt meteen duidelijk: dit is het

sefeesten, over de historie en orga-

vlag te schenken. De levering ervan

CvA van de kleur appelgroen. Maar

nisatie van Europa’s grootste meer-

is wellicht meteen een mooie start-

ook van exotisch klinkende namen

daagse festival. Een verhaal over het

klus voor een nieuw aan te stellen fe-

als Bokatae (een combinatie van bok-

gericht sturen van mensenmassa’s,

deratiemanager, waarvan de vacatu-

sen, karate, tae bo en aerobics), pi-

complexe belangenafwegingen en het

retekst tijdens de vergadering formeel

lates (de kunst van de spierbeheer-

ervaren van besluitvormingsdruk in

werd vastgesteld. Inkomend natio-

sing), de X-co (korte powertraining)

crisissituaties. Gezond en vitaal is niet

naal voorzitter Bertolt Daems en Mar-

en Club Swing (swingend werken aan

voor iedereen en op elk moment in

cel Driessen, beiden van JCI Mariken,

je conditie). Gelukkig was er ook alle

je leven een vanzelfsprekendheid, zo

ontvingen uit handen van nationaal

ruimte voor de minder fanatieke spor-

leerde ons topsnowboarder Marcel-

voorzitter Pauline Meijwaard de pin

ters onder ons die zich konden uitle-

la Boerma. De toehoorders van haar

voor het senatorship. ‘s Avonds mocht

ven in het bereiden van gezonde hap-

verhaal ervoeren letterlijk en ﬁguurlijk

ook Marijke van Diggelen, voorzitter

jes, wijnproeven of zich lekker onder

Marcella’s drie dagen op houten bank-

lustrumcommissie 2008, zich bij dit

handen konden laten nemen door een

jes in een hotel hoog op een Oosten-

trotse senatorgezelschap voegen.

van de stoelmasseurs. En was je ie-

rijkse gletcher, waarna ze zich vervol-

mand van het type `aan mijn lijf geen

gens weer volop moest focussen en

polonaise’, dan liet je je gewoon lek-

opladen voor haar wedstrijd.
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Ambassador

for Rent?
Het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (BuZa) en JCI hebben elkaar
gevonden in het project Rent an
Ambassador. Dit project houdt in

Op 19 mei 2008 was minister Verha-

“Als minister kom ik op voor Neder-

gen samen met Bob Hiensch, ambas-

landse burgers en belangen”, vervolgt

sadeur in New Delhi, in ’s-Hertogen-

hij. “In deze baan merk je hoezeer het

bosch om met ons van gedachten te

nodig is dat we ons actief met het bui-

wisselen over actuele onderwerpen in

tenland bemoeien als we ons land vei-

India. Voorafgaand aan deze dag had-

lig en welvarend willen houden. Ik vind

den we contact met minister Verhagen

dat we ons niet achter de dijken moe-

om de achtergrond van dit project te

ten verschansen, ook al is de wereld

dat ambassadeurs vanuit de hele

bespreken.

onvoorspelbaarder en chaotischer dan

wereld lezingen komen geven in

Maxime Verhagen,

dat is altijd de kracht geweest van Ne-

een korte introductie

derland. Dat ik daaraan in deze baan

Maxime Verhagen is sinds februa-

kan meehelpen, is voor mij een eer en

ri 2007 minister van Buitenlandse Za-

een opgave.”

voorheen. Over de dijken heenkijken,

Nederland aan groepen die bij BuZa
aangeven hen te willen ontmoeten.
Vraaggestuurd dus en voortkomend
uit het speerpunt van minister
Verhagen om meer draagvlak te
creëren voor buitenlands beleid.

ken. “Al sinds ik in Leiden geschiedenis studeerde, ben ik voor het CDA

Wat houdt Rent an Ambassador

actief in de politiek. Eerst als gemeen-

eigenlijk in?

teraadslid, later in het Europees parle-

Met Rent an Ambassador wil BuZa

ment en toen in de Tweede Kamer als

’het buitenland’ dichter bij de men-

specialist buitenlandse zaken, Europe-

sen in Nederland brengen. “We willen

se zaken, defensie en asielbeleid. De

mensen laten zien wat Nederland in

laatste vijf jaar was ik fractievoorzitter

het buitenland doet: hoe we inspelen

van het CDA”, vertelt Verhagen.

op internationale ontwikkelingen, zoals globalisering, terrorisme of grond-

JCI krijgt de primeur.

stoffenschaarste. Die ontwikkelingen hebben immers directe invloed op
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onze eigen veiligheid, werkgelegen-

Hoe bent u bekend geraakt met

Bob Hiensch, een korte introductie

heid en welvaart. Een actieve opstel-

JCI?

“Eind 2007 ben ik als ambassadeur

ling buiten onze grenzen verstevigt de

“Als politicus heb ik stad en land af-

in India aangekomen en in de afge-

positie van Nederlanders binnen onze

gereisd en heel veel, ook jonge onder-

lopen vijf maanden heb ik een gesta-

grenzen. En wie kan hier beter over

nemers gesproken. En tja, dan is het

ge stroom bezoekers uit Nederland

vertellen dan een ambassadeur die

onvermijdelijk dat je mensen van JCI

ontvangen, hetgeen de grote belang-

even terug is in Nederland?”, vervolgt

tegenkomt. Jullie actieve opstelling

stelling voor India in ons land duide-

Verhagen.

valt op.”

lijk onderstreept”, vertelt Hiensch en-

Andersom is het voor een ambassa-

Wat kunnen wij als JCI van deze

deur ook interessant om te horen hoe

samenwerking verwachten?

“In 1977 ben ik bij de buitenland-

de mensen in Nederland tegen de rest

“Inspiratie en inzicht. Dat is wat ik ver-

se dienst gekomen en sindsdien ben

van de wereld aankijken. Wat zijn hun

wacht dat Rent an Ambassador men-

ik in vele landen werkzaam geweest.

zorgen? Wat zijn hun wensen? De ant-

sen gaat brengen. En hopelijk krijgen

In Den Haag was ik van 1993 tot juli

woorden op die vragen kunnen am-

we er samen een beter begrip voor

1997 woordvoerder van de minister,

bassadeurs meenemen en gebruiken

terug. Want waar we naar streven is

eerst Peter Kooijmans en daarna Hans

in het land waar ze ons Koninkrijk ver-

tweerichtingsverkeer. De ambassa-

van Mierlo. Vervolgens ben ik consul-

tegenwoordigen.

deur komt om te vertellen, maar wil

generaal in New York geworden waar

ook in discussie. Ook om er zelf van te

de gebeurtenissen van 9/11 natuur-

Nederlandse diplomaten zijn 24 uur

leren. Dat is het boeiende aan dit pro-

lijk een blijvende indruk op mij hebben

per dag in alle uithoeken van de we-

gramma. Het levert als het goed is ie-

achtergelaten. De laatste post vóór In-

reld in touw. BuZa beschikt in totaal

dereen wat op.”

dia was Israël waar ik ambassadeur

thousiast.

was van 2003 tot augustus 2007.”

over meer dan 150 ambassades, consulaten en permanente vertegenwoor-

De ambassadeur in New Delhi –

digingen bij internationale organisa-

toeval of niet?

ties. De mensen die op deze posten

“Het Wereldcongres van JCI vindt dit

werken behartigen de Nederlandse

jaar plaats in de Indiase hoofdstad

belangen in het buitenland. De posten

New Delhi. Dat uitgerekend onze am-

staan onder leiding van ambassadeurs

bassadeur Bob Hiensch beschikbaar

en consuls-generaal. Zij vertellen – zo-

bleek om als eerste te spreken in het

lang het praktisch te organiseren is

programma Rent an Ambassador, was

– graag over hun werk in de landen

een te mooie kans om te laten lopen.

waar zij geplaatst zijn. Elke gemoti-

En India is natuurlijk een bijzonder

veerde vereniging, (service)club, stich-

boeiend land. Het heeft de wind van

ting of instelling kan via een aanvraag-

de globalisering mee, is economisch

formulier op www.minbuza.nl een

sterk in opkomst, maar kampt ook met

verzoek indienen om een ambassa-

een aantal grote problemen zoals ar-

deur of bijvoorbeeld een consul-gene-

moede, kinderarbeid, grensconﬂicten.

raal uit te nodigen.

Kortom voldoende gespreksstof.”

Helaas vliegt de tijd en moet de heer
Hiensch er alweer vandoor. Op de

Waarom bij JCI?

Later die dag neem ik nog even con-

achtergrond hoor ik de zo beken-

“Learning by doing, dat is toch jullie

tact op met Bob Hiensch met de

de drukte van Azië. Ik kan de curries

credo?”, vraagt Verhagen. “Dat bete-

vraag zich kort voor te stellen.

al bijna ruiken. Ik bedank de ambas-

kent dat jullie nieuwsgierig zijn. Willen

sadeur voor zijn tijd en kijk er naar uit

leren en inzicht krijgen. Mijn beeld van

hem persoonlijk te kunnen spreken.

JCI is een club van mensen die graag
over eigen grenzen heen kijkt. Precies
de doelgroep waar het programma
Rent an Ambassador zich op richt.”
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BUSINESS

JCI als business
netwerk werkt!
JCI kent vier pijlers: trainingen,
community, internationaal en
business. Van deze vier zijn de
mogelijkheden van de eerste drie bij
de meeste Nederlandse JCI-leden
goed bekend, maar ook de vierde

De eerste is Erik

een kist worden naar Hollands model,

Schrama (oud-

voorzien van een binnenbekleding,

lid van JCI Alphen

hoofdkussen en matras van onge-

aan de Rijn/begra-

bleekte katoen en een vulling van hooi

fenisondernemer)

voor matras en hoofdkussen.

Ik moet erken-

Hiermee was de milieuvriendelijk(st)e

nen dat het busi-

grafkist ontstaan. Immers:

ness-contact feitelijk niet vanuit het

a) we knippen alleen de takken van de

JCI-netwerk, maar vanuit mijn Kiwa-

wilg af, maar laten de boom staan,

nis-netwerk komt, waar ik tijdens mij

zodat hij verder kan groeien en er

JCI-lidmaatschap ook lid van was.

het volgende seizoen nieuwe takken

In 2004 was ik als Kiwanis-lid betrok(business) biedt JCI-leden vele,
soms onverwachte, mogelijkheden.

ken bij de oprichting van de Kiwanisclub in Gdansk (Polen). Tijdens deze

laten de plant staan, zodat deze het

bijeenkomst heb ik Jacek ontmoet en

volgend seizoen weer nieuwe ka-

enkele weken later ontving ik van hem
Om duidelijk te maken wat de

aan kunnen groeien;
b) we plukken de katoenplant, maar

een berichtje of ik interesse had in van
wilgentenen gevlochten grafkisten.

pijler business voor JCI-leden kan

toen kan leveren;
c) we maaien en drogen het gras tot
hooi, maar het gras komt het volgende seizoen weer op.

In eerste instantie was ik huiverig,
betekenen laat het MT Business dit
jaar in het MGZN (oud-)JCI-leden
aan het woord die in netwerken
waardevolle businesscontacten
hebben opgedaan.
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want ik wist niet precies hoe dat pro-

Daarnaast bleek dat van de produktie

duct er uit zou zien en of er wel een

van de kisten in Zuid Oost Polen – een

Nederlandse markt voor zou zijn. Na

regio met een werkloosheidspercen-

het zien van het schaalmodel van de

tage van meer dan 20% - een positie-

Poolse grafkist, raakte ik echter en-

ve impuls op de lokale economie uit-

thousiast en heb ik verder onderzoek

ging waardoor er meer mensen aan

gedaan naar de wijze waarop de kist

het werk konden. Een ander voordeel

er uit zou moeten gaan zien en hoe hij

is de lage prijs: een standaard model

verder toegerust moest worden. Zes

kost ` 600,- terwijl een massief eiken-

maanden later was ik eruit: het moest

houten kist al gauw het dubbele moet

opbrengen en een goedkopere kist

om. Zodra Nederland verder op de

van spaanplaat vanwege het fabrica-

rails staat, is het Verenigd Koninkrijk

geproces slecht is voor het milieu.

dan ook mijn volgende doel. Diverse
toezeggingen liggen er al: ik moet na-

Heb je zelf een (soortgelijke) er-

Tussen 2004 en 2005 heb ik dan ook

tuurlijk wel zelf mijn reis betalen, maar

varing met het doen van business

diverse gesprekken gevoerd met Ja-

het verblijf ter plaatse zou wel eens op

binnen het JCI-netwerk neem dan

cek om de leveringsvoorwaarden te

basis van home-hospitality bij één van

contact op met het MT Business

bespreken. Een advocaat – een be-

mijn Londense vrienden kunnen zijn.

op business@jci.nl en wellicht

kende uit een ander zakelijk netwerk –

staat jouw verhaal volgende keer

heeft het contract opgesteld en laten

Uit het bovenstaande blijkt naar mijn

vertalen in het Engels, waarna in het

mening dat actieve betrokkenheid in

voorjaar van 2005 de handtekeningen

een sociaal netwerk – ongeacht of dat

werden gezet en de order voor de eer-

nu Kiwanis of Junior Kamer is – veel

len was, moest Martin minimaal twee-

ste 150 kisten kon worden geplaatst.

business opportunities met zich mee

enhalve maand wachten alvorens ik

De kist kreeg de handelsnaam Coffet®,

kan brengen.

aan de slag zou kunnen. Om met hem

een samentrekking van de woorden

in het MGZN.

in contact te kunnen blijven, wisselden

‘cofﬁn’ en ‘basket’. Via dezelfde advo-

Met veel plezier heb ik in het verleden

we emailadressen en telefoonnum-

caat heb ik ook het modelrecht en het

dan ook aan verschillende JCI Busi-

mers uit, waarna we ieder onze eigen

merkrecht voor Europa gevestigd. Mo-

ness events deelgenomen, zoals het

weg gingen.

menteel ben ik nog druk bezig met het

Business event in het Abe Lenstra

voorlichten van de mensen in Neder-

Stadion in 2007 (zie foto)

land over de voordelen van de Coffet®.

Na aﬂoop van het Wereldcongres
heb ik nog wel gedacht aan de op-

Daarnaast heb ik ook al wat markt-

De tweede is Pa-

merking van Martin, maar verwacht-

onderzoek achter de rug in België en

trick van Leeuwen

te ik niet dat we daadwerkelijk za-

Scandinavië, maar door diverse om-

(JCI De Delﬂan-

ken zouden gaan doen. Wat schetste

standigheden is het nog niet mogelijk

den/Belastingad-

dus mijn verbazing toen ik begin 2006

om in die landen te leveren.

viseur bij Berk) Op

in mijn mailbox een email van Mar-

het Wereldcongres

tin aantrof waarin hij mij liet weten nog

in Wenen ben ik

steeds geïnteresseerd te zijn. Hierop

Via een lid van JCI Croydon (GB), een
van de tien twinning partners van JCI

naar de openingsceremonie geweest

hadden wij zowel via de email als te-

Alphen aan Rijn, ben ik daarnaast in

en vervolgens zoals bijna alle JCI-le-

lefonisch verschillende keren contact

contact gekomen met een uitvaarton-

den vertrokken naar het Rathaus voor

en vanaf mei 2006 ben ik volop als

dernemer in Londen om te onderzoe-

het openingsfeest. Omdat de inwendi-

(belasting)adviseur actief voor het be-

ken of er mogelijkheden in het Ver-

ge mens ook moest worden voorzien,

drijf waar Martin werkt. Daarnaast zijn

enigd Koninkrijk waren voor de afzet

heb ik een bord eten en een glas wijn

ondertussen – via mijn tussenkomst –

van de kisten. Het gedane markton-

gehaald en mij geïnstalleerd in een van

ook mijn collegae in Duitsland en de

derzoek toont aan dat er met name in

de vensterbanken van het Rathaus.

Verenigde Staten voor deze onderne-

Zuid-west Engeland marktpotentieel

Even later kwam Martin – een ﬁnancial

ming actief.

lijkt te zijn.

controller bij een internationaal opererend bedrijf in het Verenigd Koninkrijk

Naar mijn mening is JCI dan ook een

Verder staat er een aanbod – ook weer

die het buffet eveneens eer had aan-

geweldig netwerk met volop busi-

via de JCI-vriend uit Londen – om na-

gedaan – naast mij zitten. We raakten

ness opportunities, mits je jezelf durft

der contact te realiseren met Croy-

aan de praat en blijkbaar was Martin

te presenteren. Het beetje geluk dat

don Business, een soort Kamer van

zeer ontevreden over zijn accountant

je de juiste mensen op het juiste mo-

Koophandel die in Zuid-Oost Londen

en belastingadviseur, want nog geen

ment ontmoet, is daarbij uiteraard

inspanningen verricht om plaatselij-

vijf minuten later meldde hij mij dat

nooit weg.

ke ondernemers in contact te brengen

wij zaken gingen doen. Daar ik op dat

met buitenlandse partners en anders-

moment net van baan aan het wisse-
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Turku!
Eénmaal in mijn leven was ik in
Turku; een jaar of vijftien geleden.
Al interrailend kwam ik met mijn
beste vriend terug van de Finse
napapijri (‘poolcirkel’ in het Laps,
dan weet u ook meteen wat dat
kledingmerkje betekent).

In de vroege ochtend kwamen we per

ku is, ondanks haar fraaie ligging aan

trein in deze stad aan. Hoewel, vroeg?

een rotsige eilandenarchipel, altijd een

De midzomernachtzon schijnt ook in

beetje op de achtergrond gebleven.

Turku. We moesten ons beperken tot

Het heeft geen grootse historie en

een ontbijtje in de lokale Mc Donald’s,

bracht geen beroemde zonen van de

want de veerboot naar Zweden wacht-

stad voort. Of het moet zijn dat u zich

te. Studentenbudget, weet u nog?

feilloos de scheikundige, natuurkundi-

Terwijl we de haven uitvoeren over-

ge en mineraloog Johan Gadolin kunt

dacht ik wat Finland in de voorbije pe-

herinneren, of mateloos opgewonden

riode met me had gedaan. Ademloos

raakt bij het horen van de naam Ra-

had ik toegekeken hoe een Fin zomaar

fael Erich, diplomaat en hoogleraar uit

even met een mobiele telefoon vanuit

1889. Ook op sportgebied is de stad

de auto belde. We schrijven 1994, en

altijd achtergebleven bij grote broer

hij bracht ons naar zijn ouders op een

Helsinki, dat wereldkampioenschap-

onbewoond eilandje in het merenge-

pen en zelfs de Olympische Spelen

bied. Werkelijk alle clichés gingen hier

organiseerde. Nee, wat sport betreft

op: een Fin houdt van zijn houten va-

moeten de bewoners zich tevreden

kantiehuisje met een sauna. Hij heeft

stellen met de voetbalderby tussen

een steigertje om zich na de sauna als

het plaatselijke FC Inter en het altijd

een streaker avant-la-lettre naar het

lastige TPS Turku.

water te spoeden. Verder: rust, vissen vangen, zingende dennenbomen,

Maar dat de stad absoluut geen on-

hoeﬁjzerwerpen en weer die eeuwige

dergeschoven kindje is, wordt wel be-

midzomernachtzon. Zo brengt hij het

wezen door het feit dat het zich in

liefst de hele zomer door: who needs

2011 de culturele hoofdstad van Eu-

a computer.

ropa mag noemen, mede te danken

Finnen zijn anders dan Zweden en No-

aan een enorme burcht, de kathedraal,

ren. Ze worden wat meewarig door de

vele Scandinavische herenhuizen en

rest van Scandinavië aangekeken als

de prachtige omgeving die Finland

loopt het land vijftig jaar achter. Het

standaard biedt. En van 4 tot 8 juni

volk heeft ook een andere afkomst.

hebt u een uitgelezen kans om eens

Waar de buurlanden in de tijd van de

kennis te maken omdat het JCI Euro-

grote volksverhuizingen hun bevol-

pees Congres hier plaatsvindt. Boek

king via de Denemarken-route uit Eu-

die last-minute! De stad biedt bruisen-

ropa verkregen, waren het de volke-

de zomernachten, nu de zon er niet

ren uit de Russische steppen die zich

onder gaat. Er is een golftournooi, er

in Finland vestigden. Een blik op de

zijn natuurlijk de vaste sprekers, trai-

kaart van Finland en Rusland verklaart

ningen en zoals altijd een galafeest.

de logica.

Dus wie weet loopt de JCI-vrijgezel
hier of in de sauna, dat in Finland toch
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Terug naar Turku. Gelegen in het zuid-

de sociale functie van het Holland-

westen van Finland mag het zich ook

se kofﬁedrinken heeft, nog een fraaie

de Zweedse naam Abo aanmeten. Dit

Scandinavische schone of een stoe-

deel van Finland is immers ofﬁcieel

re Viking tegen het lijf. En mocht dit

tweetalig, een gevolg van de Zweed-

niet het geval zijn: wanneer kun je nou

se overheersing in de middeleeuwen.

zeggen dat je om drie uur ’s nachts in

Met 175.000 inwoners is het de derde

je oranje polo een biertje onder een

en ook oudste stad van het land. Tur-

ﬁjn schijnend zonnetje gaat bestellen?

TRAININGEN

Nederlandse
trainers in Turku
Het zal je vast niet ontgaan zijn maar

interactieve training en natuurlijk extra

over de basis van verkoop. In deze

van 4 tot 8 juni 2008 vindt het Euro-

leuk met een interna-

training ga je kijken hoe je bewuster

pees Congres plaats in Turku, Finland.

tionaal deelnemersveld. Nicole geeft

naar je eigen product en de klant kunt

Zoals ieder EC is er van alles te bele-

op vrijdag ook “JCI Admin”, een van

kijken. Hoe je de juiste vragen stelt,

ven: je kunt JCI’ ers uit alle (Europe-

de JCI trainingen van JCI Hoofdkwar-

omgaat met bezwaren, de koop weet

se) streken ontmoeten. Verder feesten,

tier over het besturen van JCI Chap-

af te sluiten en de klant de juiste after

waaronder het gala en… een trai-

ters.

sales biedt.

ningsprogramma met voor ieder wat
wils. Het Management Team Trainin-

Nicole van Hooy

Op vrijdagoch-

gen timmert in Nederland aan de weg

(JCI De Maaskant)

tend geeft Marjo-

om meer trainers op te leiden en de

is onze meest er-

lein Jongman (JCI

kamers een compleet trainingsaan-

varen trainer en

’s Gravenhage) de

bod te kunnen geven. Internationaal

heeft enige tijd ge-

training “ Public

zijn we echter ook actief: dit jaar zul-

leden de status

Speaking” samen

len maar liefst vier Nederlandse trai-

van ITF #098 (In-

met de Françai-

ners trainingen geven tijdens het EC.

ternational Trainers Fellow), behaald,

se Aude Simon van JCI Denemarken

Wij stellen ze even aan je voor:

het hoogste trainingsniveau binnen

(we houden het graag internationaal).

JCI. Zij heeft al veel internationaal ge-

Deze training gaat over spreken in het

Marcel Driessen

traind voor JCI, zo is ze onlangs naar

openbaar, hoe overkom je je zenuwen

van JCI Mariken

Suriname geweest om daar de trainin-

en hoe houd je je publiek van het be-

is sinds een aan-

gen “JCI Presenter en Trainer” te ge-

gin tot het einde van jouw verhaal ge-

tal jaren trainer in

ven, trainingen voor aspirant trainers.

boeid? Marjolein is nu al een paar jaar

Nederland maar

actief in Nederland op het gebied van

heeft ook al aardig

Reinier Teurlings

debating, 1st 60 seconds en met deze

wat internationa-

(JCI Zuid) geeft

nieuwe training public speaking.

le ervaring. Tijdens het EC geeft hij op

ook twee trai-

donderdag 6 juni de training “Perfect

ningen. De eer-

Tijdens het Europees Congres zijn er

Match”. In deze training gaat hij in op

ste is “The 10

nog veel meer trainingen te volgen op

het aannemen van nieuwe medewer-

Commandments

allerlei gebied, maar hou vooral ook

kers en geeft hij tips en tricks hoe je

of Membership

de Nederlandse trainers in de gaten.

de juiste sollicitant aanneemt voor de

Growth” oftewel: wat moet je doen om

Kom jij ook voor “Sparkling Trainings

“perfect match”.

ledengroei binnen je kamer te berei-

Experiences” naar Turku?

ken? Reinier is ervaringsdeskundige
Diezelfde middag geven Nicole van

op dit gebied: als oprichter en voorzit-

Voor informatie over de trainingen in

Hooy en Marcel Driessen de training

ter van de nieuwe kamer Zuid heeft hij

Turku, ga naar www.jci.cc

“ Culture Clash”, waarin zij ingaan op

in korte tijd veel nieuwe leden gewor-

Voor het Nederlandse trainingsaan-

de vier culturele dimensies van Geert

ven. Met de Schotse trainster Katie

bod, ga naar www.jci.nl/training

Hofstede en welke culturele waarden

Ridland geeft Reinier tevens “Selling

je (on)bewust elke dag gebruikt. Een

Basics”, een 3 uur durende training
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Cursist analyseert

Trainer
“De training was voor mij een beves-

uit deze training meeneem is een aan-

twee intensieve dagen om mijn ge-

tiging van waar ik sta in mijn trainer-

tal nieuwe time-outs, energieke korte

reedschap nog eens goed af te stoffen

schap en wat ik nog kan leren. Er was

oefeningen om de groep op te frissen.

en de zaag scherp te houden.”

veel aandacht voor de leerstijlen (doe-

Verder werd ik tijdens het assessment

ner, denker, pragmaticus of bezinner)

enorm enthousiast omdat er video-op-

Zijn je van te voren opgestelde doel-

en het voelde goed om te concluderen

names werden gemaakt en je feed-

stellingen bereikt?
“Ik had mezelf ten doel gesteld om er

dat het grotendeels overeenkomt met
wat ik zelf gebruik in mijn trainingen.”
Wij praten in dit nummer met Wen-

‘Je bent nooit klaar,
want ontwikkeling is
een voortdurend proces.’

leuke dagen van te maken, te leren
wat er te leren valt en mezelf als trainer te verbreden buiten het NLP-domein. Het eerste doel van Trainer, zo-

dy Gijben, lid van JCI Leiden en in het
dagelijks leven trainer van haar be-

back krijgt van professionals. Daarbij

als het in de manual staat, is: ”To

drijf Wens Training & Coaching, over

wil ik graag trainingen geven binnen

create a positive change and thereby

hoe een cursist nu eigenlijk een JCI-

JCI en dan is het volgen van Presenter

fulﬁl the mission of JCI”. Dat spreekt

training ervaart. Kun je de opgedane

en Trainer een verplicht onderdeel.”

me enorm aan omdat het ook mijn
persoonlijke missie is om mensen

kennis meteen in praktijk brengen en
geeft zo’n training je ook echt nieuwe

Heb je de geleerde leerstof meteen

handvatten te geven om op een ande-

inzichten? Wij bekijken de zaak eens

kunnen toepassen op je werk?

re manier naar dingen te kijken. Een

vanaf de andere kant.

“Omdat ik normaal gesproken alleen

ieder kan dan op zijn eigen wijze doen

trainingen geef, leek dit mij een mooie

waartoe hij zich gedreven voelt. Dit

Wij beginnen maar meteen met een

gelegenheid om feedback te krijgen

versterkt de persoon zelf en elkaar.

brandende vraag want wat heeft een

op een andere manier dan een evalua-

Verder heb ik erg gelachen en mooie

trainer die in het dagelijks leven zelf

tierondje of evaluatieformulier aan het

momenten gedeeld met de ande-

trainingen geeft nu aan een training

eind van de training. Wat betreft toe-

re deelnemers, die je door deze inten-

Trainer?

pasbaarheid in mijn eigen bedrijf: ik

sieve dagen beter leert kennen. Wat

“Tja, die vraag heb ik mezelf natuur-

kwam erachter dat ze bij JCI profes-

ik heb ervaren in deze vier trainings-

lijk ook gesteld. Het is sowieso altijd

sioneel bezig zijn met trainen. De on-

dagen is openheid, aandacht voor el-

leerzaam om regelmatig andere trai-

derwerpen die aan bod kwamen in de

kaar en van elkaar leren. Ik ben ervan

ners aan het werk te zien en eens de

twee dagen zijn ook allemaal de revue

overtuigd dat als je écht contact met

rol van deelnemer te ervaren. Daar-

gepasseerd in de zestiendaagse NLP-

elkaar hebt, dit niet alleen op het mo-

naast is het ook zaak om op de hoog-

trainersopleiding (Neuro-Linguïstisch

ment zelf, maar ook op lange termijn

te te blijven van nieuwe ontwikkelin-

Programmeren, red.) die ik heb ge-

ook zijn vruchten afwerpt.”

gen op trainersgebied. Wat ik concreet

volgd. Geen grote verrassingen, maar
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Bestorm Breda
tijdens NC 2008
Corina Poldervaart en Jeroen

Ze werden door communicatie-adviseur Bas Kock van de KMA en Rutger

Komen van de communicatie-

Westenburg en Pauline Brinkman van
JCI Breda rondgeleid over het terrein

commissie van JCI Nederland

waar in oktober het NC 2008 wordt
gehouden. Ook konden ze de ver-

hebben vrijdag 14 maart een bezoek

schillende ruimten ‘inspecteren’ waarin onder meer het Congres van Af-

gebracht aan het Kasteel van

gevaardigden, de workshops en het
galafeest worden gehouden. Bas Kock

Breda, in de volksmond de KMA

verhaalde over de rijke historie van het
terrein en ging in op de vele facilitei-

genoemd.

ten waarover de KMA beschikt. Zowel Corina Poldervaart als Jeroen Komen waren zichtbaar onder de indruk
van de prachtige locatie, maar hadden
ook de nodige vragen over met name
de logistiek. Rutger Westenburg benadrukte dat congresgangers zo veel
mogelijk gebruik moeten maken van
de trein. Vanaf het station is de KMA,

De congresgangers die van de hotels

zelfs te voet, makkelijk bereikbaar. In

gebruik maken worden met bussen

de buurt van de academie zijn de no-

vervoerd naar de KMA. Van groot be-

dige parkeergarages en JCI Breda zal

lang is dat iedere congresganger be-

voor goede bewegwijzering zorgen.

schikt over identiﬁcatie. Zowel pas-

De congreshotels liggen buiten het

poort als rijbewijs zijn toegestaan.

centrum omdat op zondag 5 oktober
de Singelloop plaatsvindt: de hele binnenstad is dan hermetisch afgesloten.
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Back to the roots
Eén van de kamers van het eerste

ten de dames meedoen. Al snel had-

buitenlandse contacten op te doen. Er

uur is JC Kennemerland. Eén van

den we dertig leden waaronder aan-

was nog geen e-mail, geen computer,

de pioniers van Kennemerland is de

sprekende namen als Jan Hoogland,

geen communicatietijdperk. Later zijn

bijna tachtigjarige Ed Vroom. De op-

de latere directeur van Hoogovens, en

we in Nederland ook congressen gaan

richter en eerste voorzitter was ere-

Maurits Enschedé van de gelijknamige

organiseren.

gast tijdens de afgelopen Nationa-

drukkerij. Ook toen al deed de kreet

Na mijn verhuizing naar Groningen,

le Conventie, die ‘zijn’ kamer samen

‘learning by doing’ de ronde, al had

waar ik directeur van Gispen kon wor-

met Amsterdam en Amsterdam In-

onze kamer aanvankelijk vooral een

den, ben ik uit de kamer gegaan. Jam-

ternational organiseerde. Tijd om in

sociale insteek. Maar de morele ver-

mer dat ik in die tijd weinig meer van

het jubileumjaar de eerste schreden

plichting om trouw naar iedere verga-

de kamer gehoord heb. Het was een

van de toen nog ‘juniorkamer’ gehe-

dering te komen was er wel degelijk.

goede basis, en in tegenstelling tot

ten clubjes onder de loep te nemen,

Na ons kreeg ook Amsterdam haar ka-

het lidmaatschap van bijvoorbeeld een

afgesloten met een heuse lovestory.

mer, met typisch Amsterdamse bluf.

tennisclubje vórmde dit je echt.

Ed Vroom spreekt.

We noemden ze ook wel schaterend

Halverwege de jaren negentig, ik was

de ‘dure jongens’. Samen met hen en

inmiddels gepensioneerd en alleen-

“Toen Daan Bolding in Zaandam de

met Zaanstreek richtten we even la-

staand, kwam ik op de Hiswa een

eerste juniorkamer in Nederland aan

ter de federatie op en leverden afwis-

vriend uit de oude tijd tegen. Die ver-

het oprichten was, ben ik daar ook

selend een voorzitter. Het hek was van

telde me dat mede-oprichter Bob van

eens langs gegaan. Reuze interessant.

de dam en overal in den lande scho-

de Haar inmiddels overleden was.

Al snel begon bij mij het gevoel te le-

ten kamers uit de grond. Contact met

Toen heb ik zijn weduwe Dini eens ge-

ven om ook in Haarlem zo’n clubje op

andere kamers was er trouwens niet

beld. Herinneringen aan de vroegere

te richten. Daar hadden we al een tijd-

veel. We hadden dertig kamerleden

kamer ophalen, for old times sake. En

je een groep schoolvrienden met on-

waarvan er tien een auto hadden! Ook

je gelooft het niet: in 1999 zijn we ge-

der anderen mijn goede vriend Bob

onze welfare was klein en plaatselijk.

trouwd.”

van de Haar en zijn latere vrouw Dini.

In 1960 was er een heus wereldcon-

Zo hebben we de toen nog juniorka-

gres in Parijs, op de Sorbonne. Erg

mer geheten afdeling in Haarlem op-

echt, een enorme reis in een klein au-

gezet, Kennemerland dus. Maandelijks

tootje en wát een ervaring! Helaas was

vergaderen, eenmaal per jaar moch-

JCI toen nog niet groot genoeg om
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Vondelpark Golftoernooi

Senatoren Golftoernooi

Van de voorzitter

Op vrijdag 20 juni 2008 vindt de 14e

Het Senatoren Golf Toernooi wordt

Is er leven na Junior Kamer? Natuur-

editie van het Parkhotel Vondelpark

gehouden op vrijdag 19 september op

lijk is er leven na de Junior Kamer! Al-

Open plaats. Georganiseerd door JCI

golfcourse Landgoed Bergvliet (www.

leen hoe intensiever je betrokkenheid

Amsterdam wordt het Vondelpark voor

landgoedbergvliet.nl) te Oosterhout

bij die boeiende organisatie is ge-

dit unieke “urban” golf toernooi omge-

(N.B.). Er wordt bij voldoende belang-

weest, hoe moeilijker het soms is om

toverd in een professionele 18 holes

stelling ook een clinic georganiseerd

afstand te nemen. Toch is afstand ge-

golfbaan met een PAR 70 en een to-

voor nieuwe deelnemers. Op basis

zond… maar niet

tale lengte van 2150 meter. De op-

van het huidige budget zal de inschrij-

te veel. Voor ons

brengst is bestemd voor het Vondel-

vingsfee (zowel golf als clinic) inclu-

allemaal die door

park en komt ten goede aan diverse

sief diner uitkomen tussen ` 80,- en

onze lokale ka-

renovatiewerkzaamheden. Inschrijven

` 90,-. Alleen deelname aan het diner

mers tot senator

kan via www.vondelparkopen.nl. Voor

kost ` 55,-. Inschrijven kan via e-mail:

benoemd zijn,

vragen kunt u contact opnemen met

golf2008@planet.nl. Informatie bij Cor-

is afstand hou-

Hedwig van Gastel op 06-11320929.

no Stam 06-50663600.

den weliswaar
gepast, maar
krijgen wij toch veel gelegenheid om

Drumming Out 2008

onze herinneringen levend te houden

Go nuts with the Dutch

en waar mogelijk en wenselijk ook nog
een bijdrage te leveren aan JCI. Herinneringen levend houden is wat senato-

Op 3 april stroomden de buitenland-

vertrokken voor een tocht per huifkar

ren doen en waarvoor de Senaat een

se gasten van heinde en verre toe.

door de Veluwse bossen. Na de lunch

platform biedt. Tijdens het hoogtepunt

Een verrassend weerzien van vrien-

volgde het Kröller-Müllermuseum. Tot

van de Drumming Out 2008, het ga-

ieders verrassing stonden er witte ﬁet-

lafeest, voelde ik me weer echt ver-

sen klaar voor een tocht door het im-

bonden met de aanwezige senatoren

mense park. Edoch…vier kilometer

en de organisatie waar wij uit voortkomen. De komende jaren wil ik met het
nieuwe bestuur de lijn van Pieter Koevoets en zijn team voortzetten, de verbondenheid cultiveren en een platform
bieden. Ik verheug me daarop en ben
best trots op een “club” waar mensen
in de leeftijd van medio 30 tot ruim
boven de 70 nog met evenveel passie
en enthousiasme herinneringen opha-

ﬁetsen bleek voor menig buitenlander

len en midden in het leven staan.

nog een hele toer. Gelukkig deed de

Het lustrumjaar van JCI Nederland en

bijzondere rondleiding dor het muse-

van de Nederlandse JCI Senaat is nog

um en de beeldentuin de pijnlijke spie-

maar net begonnen. Laten we er met

ren vergeten. Tijdens de senaatsborrel

elkaar een sprankelend jaar van ma-

waren er ’s avonds speeches en ca-

ken. Tot in Nijmegen op 17 mei (dan

den en bekenden die konden genie-

deaus voor de inkomende en uittre-

mag het “galaklofﬁe” weer uit de kast).

ten van echte Hollandse stamppot.

dende voorzitters, gevolgd door een

In de ochtend van vrijdag 4 april ver-

voortreffelijk diner.

Jo Krill #56621

trokken de golfers naar golfbaan De

Na het ontbijt op zaterdag begon de

Voorzitter Nederlandse JCI Senaat

Scherpenbergh. Andere senatoren

vergadering onder leiding van Euro-
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Pieter bedankt

In de zomer van 2006 hebben we

Begin april was

Pieter Koevoets #56222, voorzitter

een enquête gehouden, met veel res-

mijn Drumming

van de JCI Senaat 2006-2008, blikt te-

pons over evenementen, potentiële

Out. Op basis

rug op zijn voorzitterschap.

bestuursleden en over de Drumming

van input uit de

Out. Daarnaast was er een duide-

enquête heb-

“Toen ik 2 jaar geleden begon als

lijk behoefte aan connectie en samen-

ben we een an-

voorzitter had ik een eenvoudig thema

werking met JCI Nederland. Naast het

der concept

voor mijn programma: In balans met

gezamenlijk pinnen van 36 “nieuwe

toegepast. Een programma van 3 da-

connecties!

senatoren” is deze samenwerking ver-

gen voor zowel nationale als interna-

• Balans tussen de goede en de min-

der vorm gegeven in een geïntegreer-

tionale senatoren, met als hoogtepunt

de wegwijs, redactionele pagina’s in

het Drumming Out galafeest. Voor mij

MGZN en de opzet van JCI Friends.

een mooi moment om wat op de ach-

Ook de voorbereidingen van het lus-

tergrond te treden, na twee leuke, in-

trum want in mei bestaat JCI Neder-

tensieve jaren als voorzitter. Ik dank

land 50 jaar en de JCI senaat 30 jaar.

het oude bestuur voor haar geduld en

der goede zaken van de senaat
• Balans tussen de oude en jonge senatoren
• Balans en connectie tussen de senaat en JCI Nederland

enthousiasme en wens het nieuwe bestuur veel plezier en wijsheid toe. Ik
heb genoten!”

pees voorzitter Peter den Bremer. Niet
deelnemende senatoren werden opgewacht voor een stevige boswandeling.

agenda 2008

Na de lunch in hotel De Keizerskroon
stond paleis Het Loo op het program-

Juni 4-7 EC Turku / Finland
20 Vondelpark Open
2008
21 JCI regiodag (Zuidoost Nederland)
Augustus 28 JCI regiodag (Noord
Nederland)
September 19 Het Senatoren Golf
Toernooi / Oosterhout (NB)
van de voorzitters met veel tamtam
ingeluid. De band begon te spelen
en binnen no-time stond iedereen op

Oktober 3-5 NC Breda
25 JCI regiodag (West
Nederland)

de dansvloer. Drumming Out 2008
kon niet meer stuk! Het ‘I will survive’

November 3-8 WC New Delhi

ma. De voorzittersborrel volgde, waar-

klonk tot diep in de nacht.

na het Drumming Out galafeest een

Op zondagochtend werd met tij-

aanvang nam. Twee beeldschone (!)

dens het ontbijt met een laatste glas

stewardessen verwelkomden de gas-

champagne afscheid genomen. Wij

bedrijfsbezoeken, culturele en

ten en begeleidden hen naar de foto-

kijken alvast uit naar Drumming Out

sportieve activiteiten voor 2008

graaf onder tal van kwinkslagen. Klok-

2010!

slag negen uur werd de overdracht

Mies Buisman

Uiteraard kom de Senaat met
een verassend programma aan

en 2009. In komend MGZN
meer informatie hierover.
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De wereld

rond

Oudere senatoren zullen hem kennen

vak. Ik kende JCI in het geheel niet,

En ook verdere trainingen lonkten

als ‘de trompettist’. Maar het JCI-

maar toen begon het. We hebben JCI

voor de man die inmiddels de over-

verleden van Jan Pieter Six omvat

Vechtstreek helpen oprichten, daar-

stap naar JC Hart van Brabant had

meer dan alleen de sfeer erin blazen

na volgden het organiseren van het

gemaakt. “Ik kwam in de stuurgroep

op diverse bijeenkomsten. Een mar-

NC’82 in Hilversum, raadgever in het

LEAP, waar ik mindmapping naar Ne-

kant oud-lid kijkt terug. Deel één van

landelijk dagelijks bestuur en een in-

derland heb kunnen halen. Die zaken

een tweeluik over congressen, kamer-

ternationale Europese JCI- functie.

hebben me mentaal veel opgeleverd,

functies en corporate social responsi-

Mijn horizon schoof ongemerkt steeds

ik heb er later veel baat bij gehad. Bij

bility. “Het meeste is me gewoon over-

iets verder op. Het overkwam me. Je

seminars over spreken in het open-

komen.”

werd eervol gevraagd voor diverse za-

baar en presentatietechnieken”

ken, een ﬁjn verschil met mensen die

Na zijn pensionering bij JCI was Six

Jan Pieter Six (59) is een bereisd man.

amechtig probeerden om in de picture

onder andere voorzitter van de Senaat

Zijn ketting met schildjes van interna-

te komen.

en blies hij zijn partijtje mee in de JCI-

tionale JCI-bijeenkomsten is lang. Van

Bordeaux ‘84 was mijn tweede Euro-

band met de scrabbletechnisch ui-

Amsterdam tot Montreal, van Nagoya

pese congres. Daar heb ik een training

terst lucratieve naam ‘Papa Rumo’s

tot Aberdeen, de senator heeft vele

over presentatietechnieken ontwik-

Dazzling Jaycees All Stars’. “We de-

congressen bezocht.

keld. Met twee overheadprojectoren,

den gewoon een tournee en eindig-

Jan Pieter Six dus, nazaat van de in

waarbij ik voor het linkerscherm alles

den in het Verre Oosten. Spannend,

de zeventiende eeuw door Rembrandt

goed deed. Bij het rechterscherm ging

maar de spannendste dingen zijn im-

vereeuwigde Jan Six I, burgemeester

ik constant in beeld staan en deed

mers meestal buiten je lokale kamer te

van Amsterdam. Tegenwoordig is het

verder alles verkeerd. Dat sloeg aan

vinden. Dat realiseren zich maar wei-

Amsterdamse geslacht bekend van

en over de hele wereld mocht ik dit

nigen.”

de gelijknamige kunstcollectie. Zelf

seminar gaan geven. (Lacht:) Financi-

woont Six thans in het Brabantse en

eel nog wel te doen: toen waren con-

Deel twee, over Six’s corporate social

resideert al vijfentwintig jaar in Tilburg,

gressen nog ﬁscaal aftrekbaar!”

responsibility oftewel maatschappelijk

waar hij Group CSR-Ofﬁcer van Eure-

Het bleek goed toeven op congressen,

verantwoord ondernemen, volgt in het

ko is, een holding waartoe onder meer

waar Six ook zijn vrouw mee naartoe

volgende MGZN dat aan dit thema ge-

Achmea behoort.

nam. “Dat was heel belangrijk. We de-

wijd zal zijn.

In 1977 werd hij gevraagd door JCI

den het, als het kon, altijd samen. ‘Sa-

Het Gooi. “Door een ouwe rot in het

men’ is een belangrijk woord bij mij.”
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3 in 1

merleden betrokken in het

Congresreizen

De doelstellingen van het

lezerspanel van het nulnum-

De afgelopen maanden is

Ga jij landelijk in
2009? En daarna?

JCI Communicatieteam zijn

mer. De reacties waren zeer

er hard gewerkt om de or-

Ook in 2009 heeft JCI Ne-

duidelijk; het vergroten van

positief.” Van het een kwam

ganisatie van het Europees

derland steun nodig van

de bekendheid van JCI in

het ander en in februari lag

Congres in Turku (Finland)

landelijk actieven. Bertolt

den lande, betrokkenheid

het eerste nummer samen

vorm te geven. En het resul-

Daems, landelijk voorzit-

creëren en Friends maken.

met MGZN gratis bij 3100

taat mag er zijn; de organi-

ter in 2009, is op zoek naar

Met het besluit om het eer-

JCI-leden, Friends en Sena-

satie staat als een huis. Met

jong en ambitieus talent.

ste MGZN van 2008 samen

toren op de deurmat. “Wij

medewerking van Sparkz

met het nieuwe magazine

hebben leuke en positie-

Evenementen heeft de reis-

Wil je

WIM te distribueren, heeft

ve reacties ontvangen wel-

commissie in korte tijd een

• Doorbouwen op de funda-

het JCI Communicatieteam

ke geresulteerd hebben in

compleet pakket kunnen

de drie doelstellingen in een

een aantal abonnementen.

aanbieden.

keer bereikt. Ook voor WIM

Je ziet dat het elkaar ver-

Inmiddels is JCI ‘s-Herto-

bleek dit een mooie sa-

sterkt.” Dat wij met deze 3

menwerking. Mark Ooster-

in 1-samenwerking friends

gestart met

veer, adjunct-directeur en

maken, staat buiten kijf. En

de organi-

hoofdredacteur van Indu-

dat het MGZN nog een keer

satie van de reis naar New

strielinqs, een jonge uitge-

met WIM of met een ander

Delhi. Het Wereld Con-

verij in kenniscommunica-

blad in de bus valt, sluiten

gres lijkt ook in tijd nog ver

en lokaal van dienst zijn,

tie, is eveneens enthousiast.

wij niet uit. Wordt vervolgd.

weg, maar om de organisa-

• Aan de slag met landelijke

• Ervoor waken dat JCI Negenbosch

tie soepel te laten verlopen

derland een duurzame organisatie blijft,
• Integer, constructief en
verantwoordelijk met elkaar omgaan,
• JCI nationaal, regionaal,

projecten,

JCI aan de slag bij
De Ster

wordt er achter de schermen al hard gewerkt. Houdt

JCI Nederland internati-

De gangen van Kindercen-

de speciale e-mail nieuws-

onaal een groter stempel

trum De Ster zijn zaterdag

brieven en website in de ga-

heeft?

19 april gevuld met vrijwilli-

ten voor meer informatie en

Informeer dan snel bij Ber-

gers van JCI. Zij zullen een

het verstrijken van de early-

tolt naar mogelijkheden rol-

aantal aanpassingen reali-

bird termijn.

len in 2009. bdaems@jci.nl

• Ervoor helpen zorgen dat

of (0627) 025 627

seren, waardoor deze kinderen beter hun weg we-

In 2009 vindt het Europees

ten te vinden. Zo wordt

en Wereld congres plaats

er met kleuren meer con-

in respectievelijk Budapest

trast gemaakt tussen vloe-

en Tunesië. Voor de organi-

ren, muren, deuren en gla-

satie van beide reizen wor-

“WIM is het zesde magazi-

zen wanden. Ook worden

den nog kamers gezocht.

ne van onze uitgeverij en is

er tastborden aangebracht,

Wanneer jouw kamer nog

gericht op de werkende, ge-

zodat de kinderen weten

op zoek is naar een interes-

inspireerde mens tussen de

waar ze zich in het gebouw

sante en leuke uitdaging in

25 en 50 jaar. Met de geza-

bevinden. Dit zal hun ver-

2009: neem de organisatie

menlijke verzending bereik-

trouwen vergroten om zelf

van één van beide congres-

ten wij dus in een keer een

hun weg te vinden en leiden

reizen in overweging! Meer

groot deel van onze doel-

tot meer zelfstandigheid van

informatie kun je vinden op

groep. Ik ben zelf lid ge-

de kinderen.

de website of via Nanda

weest van JCI Alphen aan

menten die er nu liggen,

Hauet: nhauet@jci.nl

de Rijn en ik heb onze ka-
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JCI Friends

JCI simpel weg een warm

te aanwezigheid van Ed van

langstellenden worden ge-

Is er nog nieuws van het

hart toe dragen. Inmiddels

Thijn, hoogleraar Toleran-

prikkeld na te denken over

Friends-front? Achter de

zijn er al meer dan 50 Spe-

tie, staat ook op de agenda.

de ‘Limieten van de Aarde’

schermen zijn, amongst

cial Friends die E 250,- per

Kijk voor meer informatie op

en het milieu. Met dit event

others, Bertolt Daems en

jaar betalen.

www.EMT2008.com.

wordt getracht bij nieuwe

Jan van Nieuwamerongen

Uiteraard is de stichting

druk bezig om JCI Friends

JCI Friends op haar beurt

van de grond te krijgen.

ook een vriend van JCI en

‘leners’ in beeld te komen

“JCI Friends creëert aan

mee werken aan het verder

de ene kant nieuwe vriend-

zichtbaar maken van JCI.

schappen terwijl er aan de

Daarnaast wordt er de ko-

Wethouder Harbers
opent Rotterdams
milieuevenement
‘IJs in de zomer’
van Stichting Limits
To Earth op 7 juni

andere kant hard gewerkt

mende maanden hard ge-

Op 7 juni as. organiseert de

Haven. Meer informatie en

wordt om bestaande vriend-

werkt aan het opstellen van

Rotterdamse stichting ‘Li-

aanmelden via www.ﬂte.org

schappen niet verloren te

een huishoudelijk regle-

mits To Earth’ (LTE) een in-

laten gaan.

ment dat onder andere als

spirerend milieuevenement

De afgelopen maanden

doel heeft te beschrijven

‘IJs in de zomer’, bij de

Sylvia Ras zet Roze
Bril op

hebben wij ons vooral ge-

hoe kamers en/of individu-

‘groene kofﬁehandelaren’

Sylvia Ras begeleidt het fe-

richt op het werven van in-

en (ﬁnanciële) ondersteu-

Santas Espresso in de Rot-

deratiebestuur. Ze maakt

dividuele abonnees (oud

ning kunnen krijgen van JCI

terdamse Fruithaven. Laat

de bestuursleden vertrouwd

Friends.”

je verrassen door sprekers

met de verschillende karak-

zal de komende jaren hard

en de boodschap te verspreiden.
Stichting Limits to Earth is
een initiatief van JCI Rotterdam en JCI Rotterdam

van Ben & Jerry’s, het Rot-

ters. Op basis van Insight

terdam Climate Initiative, en

Discovery proﬁelen laat ze

bekijk de korte ﬁlm ‘Silent

duidelijk zien hoe elk van

Snow’ (www.silentsnow.

hen een andere communi-

org). De maker, Jan van den

catiestijl hanteert en pre-

den we ons druk bezig met

JCI Alphen aan
den Rijn volledig
op stoom voor Europees evenement
‘EMT’

Berg, die al meerdere ﬁlm-

fereert. Je kunt hier in de

het binnenhalen van large

“Het is ontzettend leuk te

prijzen won, komt aan het

JCI training “Kleur Beken-

accounts; bedrijven die be-

ervaren hoe betrokken niet

woord én je ziet in de kas

reid zijn om hun medewer-

alleen de leden binnen JCI

(uniek in Nederland) hoe

kers onze trainingen en ons

Alphen aan den Rijn zijn bij

kofﬁe groeit (programma

netwerk te bieden voor

de organisatie van het al-

onder voorbehoud van wij-

E 40,- per abonnee per jaar.

weer dertigste EMT, zeker

zigingen). Het evenement

Dus heb je ideeen of ingan-

ook de partijen daarbuiten”,

duurt van 10.30 uur tot

gen bij bedrijven en orga-

meldt Conference Director

14.00 uur.

nisaties waarvan jij denkt

Elles in ’t Veld. EMT staat

dat er potentieel rondloopt,

voor European Multi Twin-

Wat doet stichting Limits To

schroom dan niet en neem

ning, een activiteit waarbij

Earth? LTE verstrekt koste-

contact op met info@jci-

tien Europese zusterkamers

loze minikredieten aan mi-

nen – van hemel naar hori-

friends.nl

bijeenkomen. Dertig jaar ge-

lieu-initiatiefnemers met een

zon” trouwens ook zelf mee

Naast de abonnees ken-

leden is het EMT geïnitieerd

goed plan. Deze mensen

aan de slag. Pauline Meij-

nen we sinds kort ook een

door de kamer in Alphen

kunnen renteloos geld lenen

waard overhandigde Sylvia

speciale groep Friends. Die

aan den Rijn. Het thema van

om projecten op te starten.

op donderdag 17 april een

noemen we dan ook onze

dit EMT luidt ‘Zero or full to-

“Special Friends”. Dit zijn

lerance’. Rondom het the-

Naast het verstrekken van

van JCI in het zonnetje zet-

(oud-)leden die JCI dank-

ma worden onder andere

leningen organiseert de

ten, kijk dan op www.jci.nl

baar zijn voor alles wat het

workshops opgezet en een

stichting ook af en toe een

bij Roze brillen.

hen gebracht heeft of die

debat gevoerd. Prominen-

‘promotioneel’ event. Be-

JCI-leden en potentiële leden). Op dit moment hou-
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CSR

Suriname

JCI Nederland zoekt een

De volgende editie van

Diverse in Nederland gege-

hoger opgeleide onderne-

MGZN zal in het teken

ven trainingen hebben hun

mende persoonlijkheid met

Eerste persconferentie JCI Nederland

staan van maatschappelijk

weg naar de overkant van

gevoel voor commercie. Hij/

Na uitgebreide voorbe-

verantwoord ondernemen,

de oceaan gevonden. Elmer

zij werkt als federatiemana-

reidingen waren we er op

oftewel corporate social

Hogervorst ging in maart op

ger aan het verder profes-

dinsdag 18 maart jl. he-

responsibility. Als dit hoog

uitnodiging van Rinette Tel-

sionaliseren van de JCI or-

lemaal klaar voor. Laat

in het vaandel staat bij jouw

ting-Djokarto (JCI Fema-

ganisatie en de daaraan

de journalisten maar ko-

bedrijf dan is dit je kans om

le) naar Paramaribo, combi-

gelieerde zaken. Het func-

men! Helaas voor ons was

in de schijnwerpers te ko-

neerde dit met zijn zakelijke

tieproﬁel en de procedure

onze locatie, Conferentie-

men. Meld je dan aan op re-

bezigheden en presenteer-

worden vanaf 1 juni uitge-

oord Woudschoten in Zeist,

dactie@jci.nl en wij komen

de aldaar vier trainingen: de

zet. Geïnteresseerden kun-

waarschijnlijk niet centraal

bij je langs.

‘Belbin Teamrollen’ en ‘The

nen hun interesse en vragen

genoeg gelegen voor de

ﬁrst 60 seconds’. Tevens

kenbaar maken bij Jan van

schrijvende pers. Gelukkig

JCI Kennemerland

werd het personeel van het

Nieuwamerongen via jn@jci.

hadden we wel ruime be-

JCI Kennemerland is een

ministerie van Onderwijs

nl of (0650) 244 040.

langstelling van leden van

sociaal bevlogen kamer. Zo

en Volksontwikkeling ge-

werd er in het verleden al

doceerd en mengde Edwin

een gala ten bate van Kika

Wolf, minister op deze post,

georganiseerd en is de ka-

zich een halfuurtje onder de

mer jaarlijks op tal van wel-

aanwezigen. Enkele ande-

fare-gebieden actief: de

re Nederlandse trainers zijn

kerstboomactie, een dag-

inmiddels ook benaderd om

je uit met kinderen uit pro-

dit najaar het Surinaamse

bleemgezinnen en de tradi-

NC op te luisteren.

tionele appeltaartenkraam
op Koninginnedag. Doel:

Federatiemanager

fundraising door de ver-

One year to lead is een be-

koop van kofﬁe en zelf ge-

langrijk gegeven voor JCI.

bakken taart op de vrijmarkt

Het biedt velen de kans er-

in Heemstede. Dit jaar be-

varing op te doen, waarbij je

droeg de opbrengst

fouten mag maken. Lokaal

E 1500,- , wat ten goede

is dat erg levendig, op lan-

zal komen aan de Haarlem-

delijk niveau echter is er be-

se voedselbank.

hoefte aan meer continuïteit en professionaliteit. Veel
beleidsplannen hebben langer dan een jaar nodig om
gestalte te krijgen. Ook sa-

het Federatiebestuur en het

menwerking met partners

Communicatieteam. In som-

en sponsors is prettiger in

mige media bleek later dat

meerjarenperspectief. Daar-

onze persberichten niet on-

om is per 2008 budget vrij-

opgemerkt waren gebleven

gemaakt voor de aanstelling

en we gaan dan ook zeker

van een zogenaamde fede-

door om JCI landelijk meer

ratiemanager.

op de kaart te zetten. Goede ideeën zijn altijd welkom!
E-mail mschaper@jci.nl.
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Ondernemersgala Den Haag 2008
JCI ’s-Gravenhage heeft

eengebracht voor Right to

geveer 600 ondernemers,

manning. De Aquatech is

voor de tweede keer mee-

Play. Deze stichting spant

bekende sporters en politi-

van 30 september tot 3 ok-

gewerkt aan de organisatie

zich in om alle kinderen ter

ci hebben genoten van een

tober in de RAI. Aanmelden

van het Ondernemersgala

wereld te laten sporten en

geweldige avond met wer-

voor een dagdeel standbe-

Den Haag, dat op 29 maart

spelen. Verschillende be-

velende optredens en eten

manning via Marije Breuker.

is gehouden in het atrium

kende sporters, waaron-

van bekende topkoks. Tot

mb@motivationtravel.nl of

van het “IJspaleis” zoals

der gastheer Johan Olav

de verantwoordelijkheid van

06-25550596

het stadhuis van Den Haag

Koss, bokser Arnold Van-

JC ’s-Gravenhage behoor-

in de volksmond wordt ge-

derlijde en wielrenner Mi-

de onder andere het regelen

noemd.

chael Boogerd, ondersteu-

van prijzen voor de loterij

Tijdens het gala is een be-

nen Right to Play en waren

en de veiling en de verkoop

drag van E 230.000,- bij-

op het gala aanwezig. On-

van loten op de avond zelf.

Ben jij er trots op
JCI member te zijn?
Draag dan de JCI
blazer tijdens je
business afspraken...
Het MT Business ontwikkelt
samen met Rietveld fashion
een unieke gelimiteerde blazer vanwege het 50-jarig
bestaan van JCI in Nederland. De donkerblauwe blazer in heren- en damesmodel wordt voorzien van een
speciaal ontwikkelde oranje voering met het logo van
JCI en ook de knopen zijn
hiervan voorzien. De bovenstof wordt geleverd door het
Italiaanse stoffenhuis Vitale
Barberis hetgeen een exclusieve uitstraling garandeert.
De prijs bedraagt ` 195,per blazer (normaal rond de
` 400,-). Hiermee koop je

Standbemanning
gevraagd

ook nog eens een Bednet

De Stichting Watertoolkit

JCI International.

aan voor een project van

heeft een stand op de
Aquatech, de grootste inter-

Laatste kans! Stuur een e-

nationale watervakbeurs in

mail naar business@jci.nl

Amsterdam. In 2006 was de

en wij zorgen er voor dat je

aanwezigheid van de water-

maten voor deze unieke

toolkit een zeer groot suc-

blazer nog worden opge-

ces wat we in 2008 uiter-

meten.

aard weer willen bereiken!
Dit kan echter niet zonder
een enthousiaste standbe-
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op de

Sinaasappelkist
Jurjen Buiten |

JCI Ede

Wie ben je, in welke kamer zit je en wat doe je voor

Wat is je favoriete stad?

werk?

Glasgow, daar heb ik een half jaar gewoond tijdens mijn

Jurjen Buiten, JCI Ede, accountmanager bij een deta-

studie. Maar er zijn nog heel wat steden welke ik graag

cheringsbureau voor ﬁnancieel personeel, Het Financi-

zou willen ontdekken.

eele Gilde.
Wat weet (nog) niemand van jou?
Verliefd, verloofd, getrouwd, vader of nog vrijgezel?

Dat ik van schilderen hou. Klussend schilderen. Meer de

Vrijgezel en 30 jaar.

secure karweitjes, het plintwerk en zo.

Wat was je eerste baan?

Welk boek ligt nu op je nachtkastje en waarom?

Accountmanager Alfa International, distributeur voor

“Hoe Starbucks mijn redding werd”, van Michael Gates

printer suppliers.

Gill. Omdat ik werd getriggerd door de titel, en toen ik
de achterkant las dacht ik: leuk boek. Als ik in Amerika

Als je een dier zou zijn, welk dier ben je dan?

of Düsseldorf ben vind ik het leuk om in de winkel kofﬁe

Een tijger, dat is een heel mooi, statig en krachtig dier.

te drinken, mooi concept.

Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?

Met wie zou je een keertje willen lunchen en waarom?

Blijf jezelf.

Met Winston Churchill. Naast het feit dat ik heel veel
met geschiedenis heb, met name de 2e Wereldoorlog,

Wat is het beste advies dat je ooit zelf hebt gegeven?

is hij een van de leidende historische ﬁguren is geweest

Live life to the fullest; geniet van elke dag.

tussen 1935 en 1946. Ik zou wel willen weten wat hij
allemaal heeft beleefd en waarom hij bepaalde beslissingen heeft genomen. Erg interessante man.

Wat is je droombaan? En waar?
Als ik dit werk op een zonnige plek op de wereld kan
doen, dan heel graag, want dit is wel mijn droombaan.

Wat voor auto rijd jij?

In Barcelona. Erg leuk om daar mijn eigen ding te doen.

Audi A3, was van mijn voorganger. Als ik zelf een auto
mag uitzoeken wordt het er een uit de BMW 3-serie.
Maar de BMW 1-serie heeft mijn hart gestolen.

Regiomanagers 2008
Regiomanager Noord

Regiomanager Midden

Maaike Stiekema

Jeroen (P.C.J.) Peeters

Joeswerd 125, 9746 CR Groningen

Prof. Dr. P.J. Crutzenlaan 26, 3731 DL De Bilt

0621 576 288 / mstiekema@jci.nl

0641 685 888 / jpeeters@jci.nl

Regiomanager Oost

Regiomanager Zuid-Oost

Willem-Alexander (W.A.T.M.) Scholten

Vacature, meer info bij:

Statenlaan 67, 6828 WC Arnhem

Maria Mazarakis

0629 041 495 / wscholten@jci.nl

0653 776 954 / mmazarakis@jci.nl

Regiomanager Zuid-west

Regiomanager West

Saskia (S.J.P.M.) Immens

Vacature, meer info bij:

Schootakkerstraat 16, 4861 SL Chaam

Maria Mazarakis

0615 055 346 / simmens@jci.nl

0653 776 954 / mmazarakis@jci.nl

Regio West
Zaterdag 25 oktober

Regio Midden
Zaterdag 9 februari

Regio Noord
Donderdag 28 augustus

Regio Oost
Donderdag 24 april

Regio Zuid-Oost
Zaterdag 21 juni
Regio Zuid-West
Donderdag 27 november
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