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Beste voorzitter en RvB,
Senatoren en (oud-)leden,

ik wil iets vertellen,
ik was 't bijna al vergeten

op 31 december,
net middernacht,

schoot ik vier pijlen af.
Op zich niet onverwacht...

Vier pijlen lijken willekeurig,
maar wacht... maar wacht...

Ik heb hun kleuren
wel degelijk doordacht!

Nummer één was voor jou,
het individu.

Volg trainingen en vormingen,
ontplooi jezelf, NU!

Twee is voor business,
economische structuur.

Ondernemen, netwerken,
de welvaartscultuur.

Pijl drie knalde weg
ver over de grenzen,

geladen met kruit
vol internationale wensen.

De vierde en laatste
die bleef dichterbij

en zorgde voor licht
in eigen maatschappij

Onder die vonkenregen
sta ik hier vandaag.

Wat bibberig, vol spanning,
op mijn lippen één vraag.

Vandaar dus dit briefje,
traditioneel lief en klein.
Die vraag op mijn lippen:

"Mag ik jullie voorzitter zijn?"

Jullie kapoen,
Ruben Met deze nieuwjaarsbrief maakte ik op de AV 

van januari mijn kandidaatuur kenbaar.



VOORZITTER
RUBEN

THEMA
JCI staat voor mij gelijk aan persoonlijke groei. Ik ben in de afgelopen drie jaar van mijn 
lidmaatschap uitdagingen aangegaan tijdens vormingen, vergaderingen en commissies en heb 
uit elk van die ervaringen iets opgestoken. Afgelopen werkingsjaar volgde ik de insights-vorming 
waar mijn persoonlijkheid een kleur kreeg. 

Als grafisch vormgever ben ik visueel ingesteld en vond ik het een leuke beeldspraak dat 
mensen, net als kleuren zich op dagelijkse basis vermengen met de meest fantastische resultaten. 
Sommigen vloeken met elkaar, anderen zijn perfect complementair… die interacties maken het 
leven boeiend. 

Hier moest ik bij het zoeken naar een thema aan terugdenken. Met het thema “Breng kleur” wil ik 
dus onze leden uitdagen met hun eigen kwaliteiten een meerwaarde voor de kamer te betekenen 
en iets los te maken bij elkaar, zich met elkaar te vermengen, een contrasterende factor te zijn, 
binnen én buiten de lijntjes durven kleuren... Hiermee bouwen we verder op o.m. de thema’s “Plus 
est en vous” van Jan en “Share your talent” van Yves. 

ONS JAAR
We staan voor een uitdagend en onzeker jaar. Het is nog steeds niet duidelijk welke gevolgen de 
Corona-crisis allemaal met zich meebrengt, zowel binnen de kamer als daarbuiten.  
We hebben elkaar al langere tijd niet meer persoonlijk gezien, commissies staan on hold, 
communicatie verloopt moeizamer en de voeling tussen de leden vermindert... Ondertussen gaat 
de drang naar menselijke interactie stijl omhoog en ontspruiten er overal creatieve ideeën. Als 
RvB willen we dat momentum omarmen (vanop veilige afstand) en vanaf september, of zo snel de 
situatie het toelaat het perfecte platform zijn voor al die goesting en drive!

Veel mensen zijn tijdens de afgelopen quarantaine tot het besef gekomen dat de tijd voor zichzelf 
en hun gezin misschien wel ondergewaardeerd werd. Wij willen als RvB die balans tussen 
privé, werk en vrije tijd bewaken en kijken hoe we vrienden en familie kunnen betrekken bij 
JCI-activiteiten, zodat familie een beetje meer JCI wordt, en JCI een beetje meer familie.



DE AGENDA
De inhoud van onze agenda is voor een groot stuk bepaald door het harde werk van afgelopen 
werkingsjaar en de tussenkomst van Corona. Er zijn heel wat grote commissies van start gegaan: 
Luierlief - fase 2 staat in de startblokken, de fundamenten van The Wolf of JCI en de Limburgse 
Biertoer zijn gelegd en la pièce de résistance, het EMT zat al in de eindfase. Het is aan ons om op 
zoek te gaan naar de juiste tactiek om deze prachtige voorzet binnen te knallen!

Maar daar houdt ‘t natuurlijk niet bij op! Deze RvB heeft enkele hele leuke en verrassende 
projecten de pipeline zitten. Dit jaar wordt ongetwijfeld de start van enkele nieuwe tradities, met 
anderen zal worden gebroken en nog anderen zullen in een nieuw jasje worden gestoken.

HASSELT - LIMBURG - VLAANDEREN - BELGIË
Ik ben er trots op dat we het werkingsjaar in gaan met Hasseltse vertegenwoordiging op 
elk niveau. In Limburg met Joris en Dries als respectievelijk voorzitter en penningmeester. 
In Vlaanderen heeft Marleen net een vurig jaar achter de rug en zullen Babette als PR- en 
communicatieverantwoordelijke en Yves als penningmeester haar fakkel overnemen. Tot slot 
zal vers-verkozen voorzitter en Hasselts kandidaat-lid Nele onze kleuren vertegenwoordigen in 
België.

Hasselt is duidelijk niet vies van een beetje ambitie. Dat siert de kamer en zal een grote 
meerwaarde zijn op het gebied van internationalisme!

EEN NIEUWE GENERATIE
Ook mogen we niet vergeten dat we in juni 2021 afscheid nemen van een hele generatie trekkers. 
Onder meer Berten, Catherine, Jan en Joris hebben de gezegende kaap van 40 bereikt en 
zwaaien af. Dat geeft ruimte voor leden om op te staan en de fakkel over te nemen, maar vestigt 
zeker ook de nadruk op de nood aan vers bloed! 

We moeten dus absoluut onze huidige leden koesteren en blijven prikkelen, terwijl we blijven 
werken aan het aantrekken van kwalitatieve kandidaat-leden.

PARTNERS
Een van de doelstellingen die Joris drie jaar geleden in zijn beleidsplan opnam, waren de 
Cittoyen-partnerships. Die contracten lopen in juni 2020 af. We kunnen dankzij de inspanningen 
van huidig voorzitter Jan en het succes van Lockaal enkele nieuwe partners voorstellen, 
hebben we enkele contracten kunnen vernieuwen en enkele friendspartners naar een hogere 
sponsorschaal kunnen tillen.

We zullen er dan ook voor zorgen dat zij de return krijgen die ze verdienen.



DOELSTELLING
• Samen met mijn RvB durven dromen en  

dromen durven waarmaken

• Een goede overdracht van alle ervaringen die op het 
einde van dit werkingsjaar onze kamer verlaat

• Visibiliteit voor JCI en partners

• Het ledenaantal op eenzelfde niveau houden

AANPAK
• De gevestigde waardes en tradities in vraag durven 

stellen

• Een goede communicatie faciliteren tussen de oude 
garde en de groene blaadjes

• De handen met Joppe in elkaar slaan om onze 
partners op creatieve manieren in de verf te zetten 

• Samen met Julie en Niki zorgen voor laagdrempelige 
social events die (kandidaat-)leden aan de kamer 
binden
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FINANCIAL OFFICER
MICHEL

Een drietal jaar geleden heb ik kennis gemaakt met JCI Hasselt, wat eigenlijk meteen een schot 
in de roos was. Een leuke, vurige bende jonge mensen die zin hebben om wat bij te leren en 
tegelijkertijd ook plezier te maken. Al snel waren er leuke activiteiten en projecten zoals het OSP, 
een golf-initiatie, het Valentijns-ontbijt en de fameuze Broodbreker die nu nog steeds zijn succes 
waarmaakt. Door dit alles nog eens op een rijtje te zetten heb ik beseft dat ik terug actiever wil 
worden binnen JCI. 

Ik sta dus te popelen om deze opportuniteit, penningmeester 2020-2021, met beide handen vast 
te grijpen. Hoewel het niet meteen binnen mijn comfortzone ligt en de afgelopen werkingsjaren de 
functie door professionelen werd ingevuld, wil ik er met het JCI-mantra “learning by doing” en een 
flinke dosis enthousiasme mijn tanden in zetten! 

Zoals iedereen weet bestaat de hoofdtaak van een penningmeester eruit om de cijfers uit het 
rood en in het groen te houden. Verder zal ik samen met de commissies elk commissiebudget 
van begin tot einde mee opvolgen en de penningmeesters klaarstomen om ooit misschien mijn rol 
over te nemen.

Aangezien de afgelopen drie jaar al telkens iemand met een grondige boekhoudkundige 
achtergrond deze taak volbracht heeft, maak ik mijn borst al nat om onbevreesd in het mooie 
blauwe boekhoudkundige water te springen.

De eerste uitdaging die we zijn aangegaan was het opstellen van het budget waarbij het 
wegvallen van de BP-sponsoring toch een extra uitdaging vormde, net als de mogelijke kosten die 
Covid19 nog met zich mee zal brengen.



DOELSTELLING
• Onze organisatie financieel gezond houden

• Ondanks het wegvallen van BP sponsoring, een 
haalbaar budget opstellen

• Aantonen dat iemand met een beperkte financiële 
achtergrond deze functie ook tot een goed einde kan 
brengen

AANPAK
• Goede samenwerking met commissies en opvolging 

van de commissiebudgetten

• Nauwe opvolging achterstallige betalingen
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COMMERCIAL OFFICER
JOPPE

Onze wereld is veranderd en blijft veranderen. De wereld verkleurt als het ware. Onze economie 
gaat er even op achteruit, maar de vogels beginnen terug te fluiten, het gras was nog nooit zo 
groen en de buitenlucht was nog nooit zo gezond.

We hebben te maken gekregen met een aantal belangrijke culturele verschuivingen. Onze 
uitgaans- en vrijetijdscultuur is veranderd en het recente virus met bijbehorende maatregelen 
heeft ervoor gezorgd dat mensen zich terug bewuster gaan worden van hun work-life balance, 
met de nadruk op life.

Het wordt voor ons een enorme uitdaging om mensen -vrienden en collega’s- te engageren en ze 
daarbij te overtuigen én te motiveren dat het leven zoveel mooier en kleurrijker kan zijn mét JCI.

Ik ben ervan overtuigd dat ik de juiste schakel ben om dat laatste te verwezenlijken, beroep doend 
op mijn digitale en commerciële kennis en vaardigheden, in een heerlijk frisse cocktail met mijn 
(jeugdig) enthousiasme en kleurrijke netwerk. Commercial Officer zou zomaar hetzelfde kunnen 
betekenen als JT, met uitzondering dat Commercial Officer een begrip is en Joppe Theunis een 
werkwoord.

Voor het volgend werkingsjaar trek ik volledig en vol overtuiging de digitale kaart. Ik wil voluit 
gaan voor vlogging, Instagram takeovers, video testimonials & aftermovies. We zetten JCI Hasselt, 
onze leden én onze partners maximaal in de kijker.

Daarnaast is onze RVB is een harmonieus kleurenpalet van verschillende capaciteiten en daarom 
ben ik er zeker van dat we een prachtig en productief jaar tegemoet gaan. 2020-2021 wordt het 
werkingsjaar van plezier, jolijt, verwezenlijkingen en succes.

Deze functie werd vier jaar geleden in het leven geroepen en we kunnen ondertussen dus stellen 
dat het een vaste waarde geworden in de RvB’s. Ik kijk er naar uit deze rol verder mee vorm te 
geven.



DOELSTELLING
• Meer visibiliteit voor JCI Hasselt als organisatie.

• Meer visibiliteit voor de partners van JCI Hasselt

• Meer betrokkenheid creëren voor JCI Hasselt en 
partners

AANPAK
• Een sterke samenwerking met Events

• Op een creatieve, originele en vernieuwende 
manier meer interactie met partners, gegadigden en 
sympathisanten verwezenlijken via digitale tools en 
persoonlijke aanpak

• Sterk netwerken

KPI’S
• Minstens 1 nieuwe partner aantrekken voor 

werkingsjaar 2020-2021

• Alle partners samenbrengen op minstens één 
evenement van JCI HasseltJO
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EVENT OFFICER
NIKI

Dit werkingsjaar wil ik, of beter gezegd, willen wij, als JCI Hasselt inzetten op de fundering 
van onze werking, zodat we niet enkel zullen uitblinken in ons eigen kunnen, maar meer JCI 
(kandidaat)leden warm kunnen maken voor zowel de ‘interne’ als ‘externe’ activiteiten van JCI 
Hasselt. 

Zo willen we meer kleur brengen binnen JCI, door niet enkel nieuwe banden te smeden, maar ook 
door de bestaande banden, zowel op lokaal, regionaal als internationaal vlak te versterken.

Door in het begin van het werkingsjaar een duidelijke kalender te presenteren met een goede 
spreiding en afwisseling, hopen we zoveel mogelijk leden te bereiken en warm te maken om zelf 
kleur te brengen binnen JCI. We zullen activiteiten van alle kleuren voorzien zodat zowel de echte 
feestvierders als de jonge gezinnen en zowel de mannen als de vrouwen zich aangesproken 
voelen om deel te nemen. Daarnaast willen we ook de spontane momenten extra in de verf 
zetten.

Op internationaal vlak bekijken we 2020-2021 door een roze bril en gaan we er van uit dat 
COVID-19 ons een beetje met rust zal laten. Aan kleur zal het zeker niet ontbreken aangezien 
JCI Hasselt persoonlijk instaat voor de organisatie van het EMT. We willen zoveel mogelijk 
(kandidaat)leden warm maken om actief deel te nemen aan dit gebeuren. Daarnaast zullen we 
meer inzetten op de samenwerking met andere Limburgse kamers en minimum één event samen 
organiseren.

Laten we dus samen een regenboog vormen, die ver boven Hasselt uitsteekt.



DOELSTELLING
• Banden versterken en vernieuwen binnen JCI  

(Hasselt – regionaal – internationaal).

• ‘Interne’ en ‘externe’ events organiseren.

• Spontane momenten binnen de kamer faciliteren en 
ondersteunen.

AANPAK
• Aan het begin van het werkingsjaar een duidelijke 

kalender presenteren.

• Goede spreiding en afwisseling van events doorheen 
het jaar.

• Activiteiten van alle kleuren voor verscheidene 
doelgroepen (mannen versus vrouwen, vrijgezellen, 
gezinnen, …)

KPI’S
• Elke maand 1 social event organiseren.

• 75% van de kamer aanwezig op EMT.

• Minimum 1 activiteit met een andere Limburgse kamer 
organiseren.
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EDUCATION OFFICER
LIESBETH

Altijd al eens een EHBO-cursus van het rode kruis willen volgen, maar is het er nooit van 
gekomen? Je voornemen om zelf elektriciteit te leggen niet kunnen waarmaken want wat willen 
die kleuren van draden nu weer zeggen? Je als groentje willen verdiepen in lean management 
en de introductie van RPA maar hoe begin je daar aan? Oenologie is zo cool: maar hoe kan ik 
een goede witte/rode/rosé wijn onderscheiden? Je bedenken ‘kon ik maar zelf een kleurrijk en 
attractief logo voor mijn commissie ontwerpen! Of, laat de mensen maar groen zien van jaloezie 
als ik mijn nieuwste dansmoves bovenhaal, mijn eigen kookkunsten overtref of aan de gastvrouw 
een eigen gemaakt bloemenboeket kan overhandigen.

Ja, ik beken kleur! Dit zijn allemaal vaardigheden die ik zelf wel onder de knie wil krijgen, 
waarvoor ik intrinsiek gemotiveerd zou zijn om een vorming te volgen.

Ons professionele leven gaat hard, de balans werk-privé is soms zoek, en ondanks dat we allen 
leergierig zijn, kost het volgen van extra vormingen tijd. Tijd die we niet meer in ontspanning en 
quality time kunnen steken. Dit hoeft niet zo te zijn! Het gegeven ‘vorming’ en ‘ontspanning’ 
zijn best combineerbaar en dit is mijn doelstelling voor het werkingsjaar 2020-2021. Leden 
enthousiast maken voor een vorming, gewoon omdat het fun is!

Daarnaast wil ik ook bekijken of we de georganiseerde vormingen een keertje kunnen open 
trekken naar een familielid/partner/vriend die met het verwerven van bepaalde skills eveneens 
gebaat kan zijn. Op die manier waken we met het bestuur over de qualitytime met het gezin van 
onze leden.

Want zeg nu zelf, het verwerven van vaardigheden verrijkt ons ook! Of om het met het thema van 
dit jaar te zeggen: het verwerven van vaardigheden brengt kleur in ons leven! En laat nu net dat 
één van onze pijlers zijn binnen JCI.

Kleur zal dan ook centraal staan in het vormingsaanbod van het werkingsjaar 2020-2021.

Veeg het schaamrood van je wangen en kom met je ‘ik heb altijd al willen...-idee’ tot bij mij! Ik 
bekijk graag de mogelijkheden.



DOELSTELLING
• JCI-leden vaardigheden laten ontwikkelijken die 

bruikbaar zijn in het dagdagelijkse leven.

• Compatibel maken van het volgen van een vorming & 
ontspanning: vorming is fun!

• Vorming open stellen voor partner/gezinslid/vriend.

• Op het einde van het werkingsjaar ‘extra kleur’ 
gebracht hebben in het leven van ieder JCI-lid.

AANPAK
• Opleidingsaanbod samenstellen vertrekkende vanuit 

eigen intrinsieke motivatie.

• Creatief omspringen met het thema kleur en deze in 
het opleidingsaanbod verwerken.

• Opleidingsaanbod toetsen binnen de kamer en 
selectie maken.

• Timing van opleiding zorgvuldig afwegen met 
aandacht voor balans JCI-werk-privé.

KPI’S
• Eén vorming binnen elke JCI-pijler aanbieden.

• 70% van de kamer heeft een vorming gevolgd 
tegen het einde van het werkingsjaar en kan deze 
toepassen in het dagdagelijkse leven.

• Minstens 1 training open stellen voor partners/
gezinsleden/vrienden buiten de kamer.

LIESBETH DECOUTERE LIESBETH.DECOUTERE@JCIHASSELT.BE 0477 68 25 38



HR OFFICER
JULIE

Voor de HR-functie wil ik graag het mooie werk van vorige jaren verderzetten met enkele 
persoonlijke accenten.

Ik wil samen met de RvB en met jullie gaan voor een leuk jaar met versterkte vriendschappen, 
nieuwe connecties en oude bekenden, kleine en grote successen, meer voldoening en minder 
gesleur, veel pintjes en rosékes, spontaan en gepland met een JCI-gevoel, een Hasselt-gevoel, 
een WIJ-gevoel.

Hiervoor wil ik graag de krachten verenigen met de andere RvB-leden!

// Samen met Niki zoeken naar de juiste events voor de groep en focussen op enkele grote 
knallers zoals ons eigen EMT! Maar net zo goed de kleine en spontane BBQ’s en terrasjes.
// Samen met Liesbeth inzetten op toffe en leerrijke workshops en trainingen, ook om elkaar 
beter te leren kennen.
// Samen met Sofie en de commissies kijken hoe we in bestaande commissies een 
HR-luik kunnen verwerken om op een informele manier nieuwe leden aan te trekken. 
Maar ook - en dit is misschien nog belangrijker - om de (kandidaat)leden een plaats te 
geven in de commissiestructuur. Want dit is toch de kern van JCI, samen ondernemen, 
een meerwaarde betekenen voor elkaar en de gemeenschap, maar net zo goed 
voor jezelf. Hoe klein of hoe groot dat ook mag zijn. Zo kunnen we dat wij-gevoel, 
dat ‘laten we er samen voor gaan-gevoel’ hopelijk versterken.

Ook de doorstroom van bezoekers - naar kandidaat-leden - naar leden wil ik aandacht geven. 
Hanne heeft vorig jaar een mooi instroomtraject uitgestippeld en dat neem ik graag over. Een 
focus op de verwachtingen van de bezoeker naar JCI toe én omgekeerd, geeft al een goed beeld 
in hoeverre iemand zal passen en kunnen doorgroeien binnen JCI. Daarnaast hebben de coaches 
een cruciale rol. Zij zijn het aanspreekpunt, vertrouwenspersoon, klankbord, hulplijn enzoverder 
van kandidaat-leden. Zij delen hun kennis van JCI en geven een duwtje in de rug.

Voor het ontstaan van die coaches had je de peters en meters. What’s in a name? Het was een 
hele eer om daarvoor gevraagd te worden. Naar dat gevoel wil ik er graag terug. Ik denk dat 
iedereen met een hart voor JCI een coach kan worden.

Voor JCI geldt “If you pay peanuts you get monkeys”. Met andere woorden: je haalt eruit wat je 
erin steekt. Ik hoop op terrasjes die uitraaien op avondjes dansen, op de enorme voldoening na 
de laatste loodjes van een spaghettidag, geweldige herinneringen aan een te gekke GAP party of 
een “aha moment” bij een opleiding...

Heb je een idee? Show your colours! 



DOELSTELLING
• Een vlotte doorstroom van bezoekers naar kandidaat-

leden naar leden.

• Een nieuwe lading sterkhouders klaarstomen.

• Coaches optimaal inzetten.

AANPAK
• Informele aanwerving via commissiewerking en eigen 

leden.

• De krachten bundelen met alle RvB-leden: 
samenwerken in woord én daad!

JULIE SCEVENELS JULIE.SCEVENELS@JCIHASSELT.BE 0479 66 51 24



OPERATIONAL OFFICER
SOFIE

De beste manier om als nieuw(er) lid geïntegreerd te geraken binnen JCI is door deel te 
nemen aan commissies. Samen een evenement, activiteit of project op poten zetten, zorgt 
voor een sterke binding, die op haar beurt weer kan leiden tot vriendschappen voor het leven. 
Commissiewerking is dan ook daadwerkelijk “The glue that keeps JCI together”.

Binnen JCI Hasselt lopen momenteel reeds een aantal sterke commissies die ook in het 
werkingsjaar 2020-2021 zullen blijven doorlopen. Denk hierbij aan de commissies “Hasselt 
Luierlief”, “Limburg Biertoer”, “The wolf of JCI”, “EMT 2021” en “Rooftop”. Bedoeling is uiteraard 
dat we deze commissies ook in werkingsjaar 2020-2021 verder blijven ondersteunen.  

Daarnaast is het ook mijn streven om commissiewerking zo laagdrempelig mogelijk te houden. 
Met voldoende goesting kan iedereen een commissie leiden. Niet elke commissie moet groots en 
grensverleggend zijn. Social events en fundraisers kunnen de kleine successen bieden die een lid 
nodig heeft om naar het volgende niveau te gaan. 

Om de drempel verder te verlagen en die successen te verzekeren, kunnen we terugvallen op de 
rijke ervaring binnen de kamer. Voor vragen als “Hoe pak je een commissie nu concreet aan?”, 
“Wat zijn de valkuilen?”, “Wat maakt of kraakt een goede commissie?”... zullen we een opleiding op 
poten zetten en zo een forum bieden waar meer ervaren leden hun ervaringen kunnen delen.

Een vlotte samenwerking tussen commissiewerking en HR enerzijds en commissiewerking en 
social events anderzijds is hierbij zeer belangrijk.

Dit sluit aan bij ons moto van werkingsjaar 2020-2021: “Meer kleur, en dus variatie brengen 
binnen de commissiewerking”.

Door de drempel te verlagen, hoop ik om nieuwe(re) JCI-leden sneller actief te krijgen binnen de 
commissies en de samenhorigheid binnen de kamer te vergroten. Dit wordt dan ook ineens mijn 
grootste doelstelling: nieuwe leden snel activeren en integreren binnen JCI Hasselt. Om deze 
zelfde reden wil ik komend werkingsjaar de organisatie van de slotactiviteit terug in handen van 
de kandidaat-leden leggen.



DOELSTELLING
• Nieuwe leden activeren en integreren binnen JCI 

Hasselt door commissiewerking

• Opstart commissie laagdrempeliger maken

AANPAK
• Nauwe samenwerking met HR en Social events

• Organisatie van een opleiding omtrent 
commissiewerking

KPI’S
• Minstens 1 kandidaat-lid actief in elke commissie

• De slotactiviteit terug volledig laten organiseren door 
de kandidaat-leden

• 75% van de kamer actief krijgen binnen EMT 2021SO
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PAST PRESIDENT
JAN

Onze mooie vereniging heeft mij niet alleen veel kansen gegeven in mijn persoonlijke 
ontwikkeling maar ook waardevolle vriendschappen gebracht.

Het voorzittersjaar van JCI Hasselt was voor mij de apotheose. 

Omringd door een sterke RvB hebben we vanuit een geprofessionaliseerde structuur in niet 
alledaagse tijden:

• Warme & gastvrije projecten gerealiseerd

• Pattex tussen de leden versterkt

• Banden  met de partners aangehaald

• JCI Hasselt in the picture geplaatst.

Volgend jaar wil ik Ruben dan ook graag verder ondersteunen door in verbondenheid doorheen 
heel JCI Hasselt het beste van iedereen naar boven te halen.

Uitkijkend naar een schitterend 2020-2021

Van harte,

Jan



DOELSTELLING
• partnerships verduurzamen door nieuwe 

cittoyenpartners ter compensatie verlies BP

• Partners visibiliteit geven door media-aandacht 

• Koppeling van commissies met partners, zoals 
bijvoorbeeld Rooftop met Jaguar - LandroverJA
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KNIPOOG
Als we op de AV in juni witte rook zien heb ik een donkerbruin vermoeden dat we op het einde van het werkingsjaar heel wat 

ervaringen rijker zullen zijn. Een blauwtje lopen, geel zien van nijd, het groen achter onze oren verliezen, nu en dan eens over de 
rooie gaan, op een roze wolk zitten, de witte raven in de kamer ontdekken en hopelijk niet op zwart zaad zitten…




