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Beste jongerenorganisaties in Midden-Drenthe 
 
 

Betreft :  vooraankodiging It’s up2you challenge Midden-Drenthe 
 
Beste mensen, 
 
De 2e editie van het jongerenproject It’s up2you start in september. Jongeren uit 
Midden-Drenthe worden uitgedaagd om met ideeen te komen om de eigen omgeving 
beter, leuker en aantrekkelijker te maken. 
 
Het plan. 
 
We gaan jongeren in Midden-Drenthe vragen om met ideeen te komen om het eigen 
dorp, buurt, schoolplein, speeltuin, jeugdruimte etc. aantrekkelijker te maken. 
 
Het mag gaan om een speel of sporttoestel, excursie, schoolproject, wifi voorziening, 
creatieve activiteit, oppimpen van de jeugdruimte, dag voor ouderen, training, 
creatieve workshop,  hangplek, goed doel, chille wachtruimte bij de bushalte etc, etc. 
Vanaf  1 september  kunnen jongeren een vlog, filmpje, animatie of presentatie via 
de website www.up2youchallenge.nl insturen. 
Ze doen zo mee aan de wedstrijd en maken kans op een geldbedrag. De beste 
ideeën krijgen van de jury budget en/of ondersteuning om het plan uit te voeren. Er 
is een bedrag van bijna € 25.000,-- beschikbaar als prijzengeld. 
 
De voorwaarden 
 
We willen vooraf weinig voorwaarden stellen om de creativiteit van jongeren goed tot 
recht te laten komen. 
 

1. De wedstrijd is voor jongeren t/m 23 jaar.  
2. Jongeren zijn zelf actief betrokken bij het opzetten en de uitvoering van het 

idee (jongerenzelforganisatie).  
3. De vorm staat vrij. Een film of vlog sluit volgens ons het meeste aan bij de 

jongeren. Een presentatie, animatie, toneelstuk, fotocollage etc. zijn allemaal 
mogelijk. 

4. Een jury waarin ook jongeren deelnemen beslist welke ideeen het beste zijn 
en wie de challenge winnen.Ieder goed idee krijgt minimaal een 
waarderingssubsidie.We proberen ieder goed idee samen met de jongeren uit 
te voeren. 

5. De deadline voor deelname ligt op 12 november. 

http://www.up2youchallenge.nl/
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De organisatie 
Het is een gezamenlijk project van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe, Gemeente 
Midden-Drenthe en het team jongerenwerk van Welzijnswerk Midden-Drenthe. 
  
Meer informatie en hulp  
 
We kunnen ons indenken dat jullie nog vragen hebben of denken van leuk, maar 
hoe pakken we dit aan en maken we onze jongeren enthousiast?!. Hiervoor zijn de 
jongerenwerkers van Welzijnswerk Midden-Drente beschikbaar. Zij kunnen jullie 
helpen bij het bedenken en opzetten van een goed plan, het opnemen van een film 
en de uitvoering van het plan. Ze komen graag bij jullie langs om de mogelijkheden 
te bespreken. 
 
Van jullie als bestuur van een jongerenorganisatie vragen we de jeugd in jullie 
organisatie aan te moedigen mee te doen aan dit project.  
 
Vanaf september zullen we zelf de jeugd zo veel mogelijk proberen te benaderen via 
de social media kanalen om een grote respons te krijgen op dit project.  
 
Meer informatie, nieuwtjes en updates over het project vinden jullie ook op onze 
website https://up2youchallenge.nl/  
 
We denken op dit moment nog na over een leuke, feestelijke, afsluiting van het 
project, waarbij we alle ideeën die we kunnen realiseren, samen met de jeugd gaan 
presenteren.  
 
Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen met jongerenwerkers Dorien 
Zandman, tel: 06 11 88 74 99, Harold Kamps, tel: 06 25 63 81 93 en Janny Buiter, 
bestuurslid Dorpenoverleg Midden-Drenthe, tel: 06 28 91 00 99. 
 
We hopen veel leuke, bijzondere, gekke, creatieve filmpjes te mogen ontvangen, 
zodat er veel mooie ideeën voor en door de jeugd gerealiseerd kunnen worden! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
De projectgroep Up2you 
 
  
 
 
 
 
 

https://up2youchallenge.nl/

