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About Us
JCI staat voor Junior Chamber
International en is een
internationale organisatie voor
jonge leiders en ondernemers
tussen 18 en 40 jaar oud. Door hun
engagement, vriendschap en het
realiseren van creatieve projecten
groeien de leden uit tot
toekomstgerichte ondernemende
voortrekkers. 

Een organisatie voor durvers en
doeners waarbij ze verder
uitgroeien door hun engagement
in projecten. Gaande weg
ontwikkelen ze leiderschap en
ondernemerszin. 

Onder het motto 'learning by
doing' kan je binnen JCI bouwen
aan jouw persoonlijke ontwikkeling
zoals dit nergens anders mogelijk
is. 

Het netwerk werd opgericht in 1915
in Saint Louis (USA) en is
momenteel uitgegroeid tot één
van de grootste
jongerenorganisatie ter wereld en
telt meer dan 300 000 leden. 
Bekende oud-leden zijn o.a. Kofi
Anan, John F. Kennedy en Fernand
Huts.

Tot op heden is het doel nog
steeds het stimuleren van jongeren
om bij te dragen aan sociale en
economische ontwikkelingen en
internationale samenwerkingen.

GEMEENSCHAP BUSINESS INDIVIDU INTERNATIONAAL



JCI OVJO
De JCI Oost-Vlaamse Jonge
Ondernemer is een award
uitreiking waarbij JCI Oost-
Vlaanderen de succesvolste
ondernemer tot en met 40 jaar oud
bekroont in de provincie. 

Een evenement waarbij JCI het
ondernemerschap van 'jonge'
mensen in de kijker wilt plaatsen.
Tegelijk kunnen krachtige
voorbeelden gegeven worden aan
jonge dromers. 

Deze award is een erkenning die
aanmoedigt om alle talenten en
vaardigheden aan te wenden om
te werken aan een bloeiende en
welvarende onderneming die de
samenleving vooruithelpt. 

Tijdens de provinciale voorrondes
worden lokale jonge
ondernemende mensen
samengebracht om hun verhaal te
vertellen. Een verhaal van een
succesvolle onderneming met
hoogtes en laagtes, zoals iedere
ondernemer wel zal kennen. 

De provinciale winnaars komen
tegenover elkaar te staan in een
overkoepelende finale: 'JCI Vlaamse
Jonge Ondernemer van het Jaar'.

Voor het behalen van deze award
zijn durf, initiatief, teambuilding en
management belangrijke
eigenschappen. Winst is zeker en
vast niet het doorslaggevende
criterium. 

Op 22 maart 2023 zal de award
uitgereikt worden van de JCI Oost-
Vlaamse Jonge Ondernemer
tijdens een feestelijke avond.



Voorgaande 
edities Even onze vorige jonge winnaars in 

de kijker plaatsen.

Koen Lepez
Bedrijf: Direct 

Willem Dumon
Bedrijf: Fleetmaster

An Warrens
Bedrijf: KDS Consults

Michel De Baer
Bedrijf: Omcollective

Kevin Ringoot
Bedrijf: JustBite

Award OVJO 2017:

Award OVJO 2018:

Award OVJO 2019:

Award OVJO 2020 - 2021:

Award OVJO 2022:

Mario De Voorde
Bedrijf: IT1 

N. Van Damme & K. Belsack
Bedrijf: Upgrade Estate

S. De Rammelaere & T. Desmet
Bedrijf: Profacts

Benjamin Rieder
Bedrijf: Bubble Post

Yoshi Aessaert
Bedrijf: Marmalade Films

Award OVJO 2012:

Award OVJO 2013:

Award OVJO 2014:

Award OVJO 2015:

Award OVJO 2016:



OVJO 2023

Datum:
Het event zal doorgaan op 
22 maart 2023 vanaf 18:30.

Netwerking:
Graag heten we u van harte welkom vanaf 
18:30 voor een glaasje en tapas. 
De awardshow zal plaatsvinden om 20:00
gevolgd door een receptie waarbij kennis
gemaakt kan worden met de kandidaten,
ondernemers, juryleden en JCI. 

Locatie: 
Vinoscoop
Adres: Industrieweg 202 - 9030 Gent



Partnership

*zelf aan te leveren

Om dit evenement tot een groot succes te leiden, doen wij beroep op
verscheidene partners die zich herkennen in de missie en de doelstellingen
van het project.  

Hieronder worden onze verschillende partnerformules weergegeven: 



Visibiliteit partners
Voor onze partners zorgen wij voor heel wat visibiliteit. Dit kan gaan van
het logo op de fotowall, plaatsen van een banner in de zaal, voorstelling
van het bedrijf in een filmpje, logo's in powerpointvoorstelling,
goodiebags,...



Netwerkevent

Voorafgaand de award show zal een partnerevent /
netwerkevent georganiseerd worden op de locatie
Vinoscoop (adres Industrieweg 202 - 9030 Gent) op
woensdag 22 maart 2023. 
Dit event geldt voor de partnerformules Gold,
Platinum, Diamant en Brilliant. 

Het concept is, om voor de genodigden, tussen 16:00
en 18:00, een netwerkmoment te organiseren opdat
iedereen elkaar kan leren kennen, zodat hieruit
duurzame businessrelaties kunnen ontstaan.

Een unieke belevenis gegarandeerd! 

Nadien sluiten alle deelnemers aan voor de award
show.  Voorafgaand de show zullen gerechtjes
gepresenteerd worden. Als afsluit van de avond zal een
dessert en open bar voorzien zijn. 



Our Team
Hans Everaert

Bart Neckebroek

Penning & kandidaten

Pélagie Carrez

Secretaris & logistiek

Olivier Loosvelt

Partners 

Ihsan Karatas

Partners

Anneleen Cobbaert

Partners & kandidaten

 Commissiedirecteur

Laurence Derycke

Logistiek, kandidaten en communicatie

 Professioneel: IFRS & consolidatie manager
                               Finvision

 Professioneel: Information Security
                               Spectry Advisory

 Professioneel: Ingenieur
                              ATK Garage Antoine

 Professioneel: Advocaat
                              Philippe & Partners

 Professioneel: Kwaliteitsverantwoordelijke
                               Bens Retail

 Professioneel: zaakvoerder
                              Loonkantoor Ping!

 Professioneel: Procesingenieur
                              Utexbel



Partners
Editie 2022



THANK
YOU

We look forward to
working with you

I n t e r e s s e  o m  p a r t n e r  t e  w o r d e n  v a n  h e t  e v e n t
J C I  O o s t - V l a a m s e  J o n g e  O n d e r n e m e r ?  
N e e m  g e r u s t  c o n t a c t  m e t  o n s  o p  v i a
o n d e r n e m e n @ o v j o . b e  e n  o n t d e k  d e  t a l  a a n
v o o r d e l e n .  


