EC BRUGES

VERSLAG

WOENSDAG 8 juni 2022
Woensdag 8 juni. De start van het europees congres in Brugge waar we al zolang
naar uit keken. Eindelijk weer een fysiek congres na zoveel jaar.
4 dagen lang zullen we ondergedompeld worden als first-timer in de wereld van
JCI en Food for Generations.
Een fantastisch europees congres georganiseerd door JCI Brugge.
Mijn doel tijdens dit congres?
Zo veel mogelijk bijleren tijdens de trainingen en in contact komen met
verschillende mensen van verschillende landen.
Ons eerste stop van de dag was niet het hotel, maar de first-timers-sessie in de
Sint-Godelieve-Abdij.
Een prachtige locatie in het centrum van Brugge.
We werden verwelkomd door Argenis Angula,de president van JCI en onze
nationale voorzitter, Nele Buysmans.
We kregen een interessante kijk op hoe zij hun jaren al beleefd hebben bij JCI en
wat er ons te wachten staat in de volgende 4 dagen.
Eén ding heb ik goed onthouden, volg zoveel mogelijk mee.
Slaap en eet wanneer het kan want elke minuut dat je slaapt, mis je iets van het
EC.
Later op de avond werden we, opgemaakt verwacht in het concertgebouw van
Brugge voor de openingsceremonie. Een prachtige en kleurrijke show met
muziek en chocolade.
Een gastspreker zoals Dominique Persoone, dat vind je niet overal. Zijn public
speaking is een combinatie van humor en passie voor zijn werk.
Met een grote klemtoon op de humor.
De manier waarop hij het publiek kan bespelen en interactie mee kan voeren is
een kunst.
De nacht werd goed ingezet met een knalfeestje op het podium en daarna in het
centrum van de stad.
Wat was het leuk om na 3 jaar terug te zijn in de stad waar ik mijn
studentenleven heb beleefd.
Niets gaat boven op een goede pint te gaan drinken en te dansen in cafe De Pick.
Een mooie afsluiter van onze eerste dag.

DONDERDAG 9 JUNI 2022
Dag 2 was voor mij een dag vol leerrijke trainingen.
JCI Europe Diversity and Inclusion gaf ons een unieke kijk in Taste of Religions.
We kwamen meer te weten over verschillende culturen en welke typische
gerechten bij speciale gelegenheden gegeten worden.
Doordat de workshop van Taste of Religions vroeger gedaan was heb ik nog
kunnen aanschuiven bij de workshop To Flirt or Not To Flirt in Business and Bars.
Een hele interessante workshop waarbij ik verschillende tips en tricks
opgenomen heb die ik kan gebruiken tijdens mijn job.
Het was een workshop vol interactie waarbij wij de mogelijkheden kregen om
onze ervaringen te delen en meningen uit te wisselen.
Natuurlijk mochten we niet vergeten om doorheen de dagen een bezoek te
brengen aan de Tradeshow.
Een samenkomst van verschillende foodtrucks.
Bij het begin van het EC hebben we verschillende vouchers ontvangen voor een
lekkere pasta of goed belegd broodje bij de verschillende foodtrucks.
In de vooravond heb ik nog een workshop bartending gevolgd gegeven door
bartendingspecialist Arne Van Bel. CEO van Black Shakers events.
Vanaf nu kunnen we whiskey sour’s en Negroni’s serveren bij onze toekomstige
AV’s en RVB’s.
‘s Avonds werden we verwacht in Het Entrepot voor de German-Swiss Night. Een
avond gevuld met kaasfondue, brattwursten en bier, veel bier.

VRIJDAG 10 JUNI 2022
De vrijdag startte voor mij met de Insights Discovery training gegeven door Helen
Michel.
Deze training is iets dat ik al verschillende keren wou meevolgen, maar telkens
jammer genoeg niet de mogelijkheid had tot.
Deze training heeft er mij wel toe aangezet om zo rap mogelijk de complete
training te volgen en mijn eigen profiel te leren kennen.
Tegen de middag werden we allemaal verwacht op de Tradeshow voor de
Belgian Delegation receptie.
Het perfecte moment om met elkander onze ervaringen te delen over het
congres.
Voor vrijdagmiddag hadden wij, met JCI Aalst, ons opgegeven om te werken
op de Tradeshow als vrijwilligers.
Ook vanachter de bar was er steeds een mogelijkheid om even kort met de
mensen te babbelen en te vragen hoe zij het congres beleven. Nadien hebben
we nog wat mee geholpen met het afbreken van de tradeshow en de
voorbereidingen van het gala dat op zaterdagavond zou plaatsvinden.
We waren net op tijd klaar om nog vlug iets te gaan eten en ons klaar te maken
voor de Romanian Night in Het Entrepot.
Een avond vol Roemeense tradities en mogelijkheden om te
netwerken en dansen.
Persoonlijn vond ik de muziek die avond wat minder en ben ik vrij vroeg terug
naar het hotel gekeerd. Een goede nachtrust zal mij zeker deugd doen.

ZATERDAG 11 JUNI 2022
Jammer genoeg is mijn zaterdag niet al te goed begonnen, opgestaan met
migraine. Zelfs de goede nachtrust heeft niet geholpen.
Hierdoor heb ik moeten afzeggen om te helpen bij het opzetten van het Gala.
Tegen de middag werd het gelukkig wel beter en kon ik mee aansluiten om te
gaan eten bij Odette-Brugge. Heerlijke gerechten op groot-moeders wijze.
Met het mooie weer hebben we ervoor gekozen om de stad nog wat te
verkennen en te gaan winkelen. De keynote van Dominique Persoon heeft ons
recht naar zijn winkel geleid.
De chocolade lippenstift zat al gauw in ons mandje.
Na het gezellig shoppen was het tijd om ons op te maken voor het galabal.
Het galabal met diner was prachtig en het eten was piekfijn in orde. Tijdens het
gala werden verschillende Europese projecten in de kijker gezet en werden
verschillende awards uitgereikt.
Na het diner werden we allemaal uitgenodigd op de dansvloer voor een goed
feestje tot vroeg in de ochtend.
Conclussie
Als first timer heb ik een prachtige week meegemaakt.
Heel veel bijgeleerd tijdens de vele interessant training en vooral veel nieuwe
connecties kunnen leggen.
Het netwerk dat je uitbouwt tijdens zo een congres zet mij alleen maar aan om
dit jaarlijks opnieuw te doen.
Ik kan niet wachten om volgend jaar het wereldcongres te kunnen meemaken in
Zurich en natuurlijk het europees congres in Bucharest.

Als communicatieverantwoordelijke van de Rvb had is natuurlijk de taak om
onze volgers ook te laten proeven van die congres, ook al was het vanuit hun
zetel thuis.
Dagelijks werd zowel op mijn eigen pagina als op de JCI Aalst pagina verschillende
stories en posts gemaakt.
Een samenvattend beeld van elke dag werd getoond in de verschillende reels.

Enkele sfeerbeelden

