
Project-idee 
 
CJV bestuur stelt geld beschikbaar voor CJV-leden die een nieuw project of activiteit willen opzetten.  
 
Doelstelling vanuit het CJV bestuur voor dit idee: 

- Ruimte geven aan wat er leeft binnen het CJV 
- Extra mogelijkheden voor de CJV-vrijwilligers 
- Ondernemerschap motiveren bij CJV vrijwilligers 
- Nieuwe mensen die kennismaken met het CJV 
- Uitbreiding van CJV activiteiten 
- Positievere beeldvorming door nieuwe activiteiten in de PR  
- Netwerk van CJV wordt groter en sterker  
- CJV wil beter aansluiten aan veranderde maatschappij. 

 
Voorwaarden: 

- Alleen CJV-vrijwilligers en ere-leden kunnen de aanvraag doen. 
- Geldbedragen die aangevraagd kunnen worden zijn: €500,- voor  een activiteit die minimaal 

10x per jaar gehouden wordt of €200,- voor een eenmalige activiteit. Wil je een grotere 
activiteit organiseren waar meer geld voor nodig is? Dat is overleg met het bestuur mogelijk, 
een voorwaarde is dat er vooraf wel een financieel plan ingediend moet worden. 

- De activiteit wordt onder de vlag van het CJV gehouden. 
- Christelijke identiteit moet een plekje krijgen binnen de activiteit. 
- Via de PR-kanalen van het CJV wordt de activiteit verspreid. 
- Activiteiten voor alle leeftijdscategorieën mogen worden aangevraagd.  
- De activiteit moet openbaar zijn voor deelname van mensen binnen en buiten het CJV. 

Uiteraard mag er wel een doelgroep aan de activiteit gekoppeld worden. 
- De doelgroep van de activiteit moet personen uit KRV zijn. 
- Aanvraag kan ingeleverd worden t/m juni (als je het volgende seizoen wil starten)  óf totdat 

er een bepaald aantal projecten gehonoreerd zijn (ivm de kosten). 
- Bestuur neemt uiteindelijk de beslissing of het project past binnen de doelstelling van het 

CJV/project.  
Aanvraag-proces 

- Een CJV lid vult het aanvraagformulier in en levert deze in bij het cjv bestuur 
(Heb je alleen vage ideeën, neem contact met het bestuur of een bestuurslid! Misschien komen we 
samen tot een concreet plan) 

- CJV bestuur nodigt deze persoon uit op vergadering voor toelichting 
- Bij toekenning van het bedrag gaat de aanvrager aan de slag. Tijdig stuurt deze een 

‘persbericht’+ foto naar de PR-cie van het CJV zodat zij deze via CJV-kanalen kunnen 
verspreiden 

- Tijdens de activiteit worden sfeer-foto’s  gemaakt en na afloop worden deze + sfeerverslag 
naar de Pr-commissie van het CJV gestuurd 

- Evaluatie; Een verslag met de ervaringen (tips/leermomenten) en bonnetjes/facturen voor de 
financiële verantwoording. 

 
 
 
 
 
 
 



Voorbeeld projecten: 
- Een kampleidster houdt van creatief zijn met haar vriendinnen. Ze gaat dit maandelijks doen, 

onder de vlag van het CJV, de activiteit is openbaar waardoor eventuele andere Katwijkse 
dames in dezelfde leeftijdscategorie deel kunnen nemen en de vriendinnengroep uitbreidt. 

- Een groepje oud-leden wil graag eenmalig met hun kleinkinderen een spelletjesmiddag doen. 
Dit organiseren zij onder de vlag van het CJV waardoor er ook andere opa’s en oma’s uit KRV 
met hun kleinkinderen aan deel kunnen nemen. 

- Clubleiding wil buiten de clubs om elkaar graag beter leren kennen, en hechter groeien als 
een vriendengroep. Daarom vragen zij geld aan om als vrienden een maandelijkse activiteit 
te doen. Aspirant-leiding (bijv. vrienden die nog geen leiding zijn maar wel bevriend met 
mensen uit deze groep) of leiding van andere clubs, zijn welkom om aan te haken.  

- Een CJV koor lijkt het leuk om een jongerenkoren-dag te organiseren, waarvan de opbrengst 
naar het goede doel gaat. 

- …  
 


