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Gouden prokkel 2010
Op vrijdag 25 heeft in Utrecht de uitreiking van de Gouden Prokkel plaatsgevonden. De tien genomineerde
Prokkels waren natuurlijk allemaal van de partij bij deze feestelijke gelegenheid. Alle genomineerde
Prokkels zijn bezocht door vertegenwoordigers van de Stichting Prokkel (bestuursleden, ambassadeurs,
werkgroepleden). Zij hebben verslag uitgebracht aan de juryleden. Onder leiding van Alexander Rinnooy
Kan heeft de jury uiteindelijk beslist welke van de 10 Prokkels bekroond zou worden met de Gouden
Prokkel. En die eer is gegaan naar de Prokkelshow in Deurne.
Op vrijdagmiddag 25 juni was het dan zover. In het bedrijfsrestaurant van PWC, CMS Derks Star Bussman
en het VSBfonds, was het een drukte van belang. Vertegenwoordigers van de genomineerde Prokkels, de
stichting Prokkel zelf en nog een groot aantal andere gasten waren bijeen om te horen wie er met het Goud
naar huis zou taan. Het was een zeer geslaagde middag waar de deelnemende Prokkels het programma
goed hebben ingevuld. Vanuit Aveleijn zijn er appeltaarten gebakken die bij de koffie werden geserveerd.
Uit Harderwijk waren de Living Statues aanwezig. Zij heetten de gasten een speciaal welkom bij de deur.
Een van de hoogtepunten was het harmonieorkest uit Deurne, samen met de pretband hebben zij voor de
muzikale omlijsting gezorgd. Na afloop van de bijeenkomst werden de bezoekers gefêteerd op heerlijke
Turkse hapjes, verzorgd door de deelnemers van de Voetbalprokkel uit Almere. Kortom, ook dit was één
grote Prokkel.
Tijdens de uitreiking zijn de korte filmpjes van elke Prokkel getoond waarna Clémence Ross, uit naam van
de jury, de gouden Prokkel overhandigde, een prachtig gouden bord met Prokkellogo, gemaakt door
medewerkers van atelier de Wijde Doelen in Utrecht door iemand met een verstandelijke beperking. De
winnaar van dit jaar is de prokkelshow uit Deurne geworden waar de deelnemers uiteraard erg blij mee
waren. De overige Prokkels hebben alle een certificaat ontvangen en natuurlijk het juryrapport en de DVD
van de Gouden Prokkel.
Uit het juryrapport
Zowel de schaal en omvang van de activiteit - het aantal deelnemers en het aantal betrokken ondernemers
- als de uitstraling van de activiteit maakte diepe indruk op de jury. De betrokkenheid van alle deelnemers,
met en zonder verstandelijke beperking, was zeer intensief. Zowel in de voorbereiding als tijdens de
uitvoering. Doorslaggevend voor de beoordeling waren de vele ontmoetingen die in aanloop naar de
Prokkelshow hebben plaatsgevonden. De jury is dan ook van mening dat deze Prokkel prima tot voorbeeld
voor velen kan fungeren. Mocht je belangstelling hebben voor het juryrapport, laat dit dan weten via
info@prokkel.nl.
Gouden Prokkels in beeld
Op Prokkel TV (de homepage van www.prokkel.nl) vind je ook de beelden van de tien genomineerde

Prokkels. Met een bijzonder verrassend welkomstwoord van …. Angela Groothuizen. Kijk maar gauw om te
horen wat zij van het Prokkeken vindt.
3M Fonds
We zijn genomineerd bij het 3M Fonds voor de Grote Gift van 2010. De organisatie die tussen nu en 31
oktober de meeste stemmen haalt, krijgt maar liefst € 50.000 mee naar huis. Maar….degene die in de
maand juni, juli of augustus de meeste stemmen haalt krijgt € 1.000. Natuurlijk gaan we voor beide.
Hieronder een tekst die je zelf kunt gebruiken en kunt doorsturen. Help mee, doe mee en laten we er
samen voor zorgen dat we de eerste prijs halen.
Prokkel genomineerd door het 3M Fonds voor de Grote Gift van 2010
Help mee en zorg ervoor dat er € 50.000 beschikbaar komt voor het Prokkelen. Breng uw stem uit: klik op
onze website www.prokkel.nl op de link van het 3Mfonds of via
http://solutions.3mnederland.nl/wps/portal/3M/nl_NL/Kijk3M/home/fonds/grotegift/stemmen/
De organisatie die in de maand juli de meeste stemmen krijgt, krijgt nu al € 1.000. Dus….stem nu zelf en
stuur een mail naar vrienden en bekenden.
Prokkeljaar 2011
Het Prokkeljaar 2010 is nog maar net achter de rug, er wordt volop geëvalueerd, maar toch zijn de
voorbereidingen voor de Prokkel van 2011 al begonnen. De 2daagse vindt plaats op vrijdag 10 en zaterdag
11 juni 2011. Dit valt deels samen met de Pinksterdagen, dat biedt weer allerlei nieuwe uitdagingen en
mogelijkheden.
Ter voorbereiding van 2011 zullen er wederom in het hele land brainstormbijeenkomsten worden
georganiseerd. Tussen november 2010 en februari 2011 kun je op meer dan 20 verschillende plaatsen
informatie krijgen over het Prokkelen zelf, kun je andere belangstellenden uit je regio ontmoeten en gaan
we natuurlijk met elkaar brainstormen over wat voor een Prokkel het beste bij jou zou passen. De data van
deze bijeenkomsten staan vanaf eind augustus op de website, je kunt je daar ook rechtstreeks aanmelden.
En mocht je mensen kennen voor wie Prokkelen ook interessant kan zijn, attendeer ze dan op deze
bijeenkomsten. iedereen is er van harte welkom, dus ook gemeente ambtenaren, docenten van scholen,
professionals uit de wereld van wonen, zorg en welzijn, mensen met een verstandelijke beperking,
(zelfstandig) ondernemers, kortom, iedereen.
Verder zijn er nieuwe ideeën ontstaan binnen de organisatie om het Prokkelen nog beter te laten aanslaan
en te laten aansluiten op de wensen van mensen met een beperking. We denken daarbij aan het opzetten
van een Prokkel Academie (van en voor mensen met een verstandelijke beperking), aan een landelijke
Prokkelstagedag en aan het geven van een extra stimulans aan Prokkelen en bewegen. In oktober hopen
we hierover meer te kunnen berichten.
Wij kijken terug op een goed Prokkeljaar en zien 2011 met veel enthousiasme tegemoet. We wensen
iedereen een fijne vakantie en hopelijk tot ziens in het Prokkeljaar 2011.
Prokkel met vakantie
Ook de Prokkelorganisatie gaat met vakantie. Van 16 juli tot en met 30 juli worden de berichten die je naar
info@prokkel.nl stuurt, niet beantwoord. Daarvoor en daarna zijn we je graag van dienst.
Disclaimer
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