Activiteiten formulier
algemene gegevens:
Naam activiteit

Fotowedstrijd

Datum

Start 1 januari einde inleverdatum 2 april
Jureren op 8 april
Prijsuitreiking op 13 april

Tijd

8 april vanaf 13:00 uur tot 21:00 uur
13 april van 19:30- 21:00

Plaats

JAC Middelharnis

Contact persoon/personen en
telefoonnummers

Jos de Beer 06-38906715/0187-485742
Hans Oosterom 0111-851646
Helen Stam 06-20035128
hansoos@zeelandnet.nl
jos.de-beer@tele2.nl
helenstam@jongerenwerkgo.nl

Hulp vrijwilligers

8 april woensdagavond- barpersoneel
13 april zaterdagavond - barpersoneel

Activiteiten gegevens
Omschrijving van de activiteit

Doel van de activiteit

Jongerenwerk GO organiseert in samenwerking met
Rarekiek een foto wedstrijd voor jongeren in de
leeftijd 10-13 jaar en 14-18 jaar. Hiermee bieden we
jongeren een kans om hun creativiteit en blik op de
wereld weer te geven door hun ogen. Het thema van
de fotowedstrijd is Street Wise (straat wijs).
Jongeren in de leeftijd 10-13 jaar leveren 1 foto in en
jongeren in de leeftijd 14-18 een serie van 3 foto´s.
De foto kunnen digitaal verstuurd worden naar
helenstam@jongerenwerkgo.nl . Wil je mee doen
meld je dan aan bij helenstam@jongerenwerkgo.nl
Vanaf 1 januari tot 2 april kun je de foto´s insturen.
Op 8 april kunnen de foto´s bekeken worden door het
publiek en kunnen ze een formulier invullen welke
foto´s hun het beste vinden. De foto´s zijn te bekijken
van 13:00-17:00 uur en 19:00-21:30.
Op deze dag brengt de jury van Rarekiek en
Jongerenwerk ook hun stem uit. Op 13 april vind de
prijsuitreiking plaats in het jongeren activiteiten
centrum te Middelharnis. Vanaf 19:00 is de zaal open
en om 19:30 starten we met de prijsuitreiking. Tijdens
deze avond maken we ook bekend wie de
publieksprijs heeft gewonnen.
jongeren informeren en adviseren over
maatschappelijk relevante onderwerpen: jongeren
bewust maken en voorlichting geven over zaken
zoals verslavingen

Bevordering sociale integratie jongeren,
activiteiten aanbieden waarbij jongeren in contact
komen met leeftijdsgenoten. Hierbij wordt het
bevorderen begrip over andersdenkenden bevorderd.
Signaleren en doorverwijzing probleemjongeren,
herkennen en lokaliseren probleemjongeren. Door
tijdens de activiteiten te observeren en in gesprek te
gaan met jongeren.
Samenwerken met verenigingen: kennis
overdragen van oud naar jong en leren van elkaars
ideeën en inzichten
Jongeren kennis laten maken met verenigingen:
hierdoor kunnen jongeren lid worden van een
vereniging waardoor ze in contact komen met
jongeren die dezelfde interesses hebben en waar ze
op regelmatige basis kunnen wisselen van gedachten
over de foto´s die ze gemaakt hebben.
Benodigdheden

Bekers 1ste – 3de prijs Rarekiek
Bekers 1ste – 3de prijs Jongerenwerk
Bekers 1ste – 3de publieksprijs
Voor de 1ste prijs een andere prijs (fototoestel)
Panelen waarop de foto´s opgehangen kunnen
worden.

Tijdsplanning

Januari start aanmelden
Half januari bijlage groot goeree
Laatste inlever datum 2 april
3 april foto´s aanleveren rarekiek
3 april foto´s op A4 formaat bestellen
7 april panelen ophalen en klaar zetten in het jac
7 april foto´s op panelen hangen
8 april vanaf 13:00 fotowedstrijd jureren door
rarekiek, medewerkers jongerenwerk en
belangstellenden
9 april uiteindelijke winnaars bekend
13 april prijsuitreiking fotowedstrijd

Deelnemers gegevens
Leeftijd van de doelgroep

10-13 jaar en 14-18 jaar

Aantal deelnemers

??

bijzonderheden

10-13 jaar leveren 1 foto in
14-18 jaar een serie van 3 foto´s
Op inschrijving

Begroting
Bestedingsruimte
Kosten benodigdheden
Deelnemers bijdrage
Promotie
Posters/flyer e.d.

Stukje in de krant

gratis

Flyers en poster naar basisscholen en
voortgezet onderwijs
Social media
mailingslist
Bijlage groot goeree
Stukje in alle kranten

