
Tips voor een top inzamelactie!
 

 

 

Van kleine actie 
naar grote actie 
Wil je de actie groter maken? 
Vraag dan bijvoorbeeld of een
fietsenmaker in jouw buurt wil
meedoen. Je kunt ook lokale 
ondernemers vragen om mee 
te doen aan de actie of om je te
sponsoren met hun producten
(brood, thee,  koffie, snacks, etc).  

Zoek enthousiaste vrijwilligers 
Zoek vrijwilligers die het leuk 
vinden om mee te helpen met
het inzamelen van de fietsen. 
Vraag ze ook hun omgeving te
enthousiasmeren mee te helpen
tijdens de inzamelingdag. 

Gebruik de hashtag 
#ANWBKinderfietsenplan
Bij dat schreeuwen van de daken is 
social media een krachtig middel. 
Gebruik de hashtag 
#ANWBKinderfietsenplan
zodat iedereen de actie
in de tijdlijn terug kan vin-
den. Wij vinden het heel leuk
om alle foto’s van de actie te zien.
 

 

Maak van de actie een feestje
Zelfs van een serieus onderwerp als 
fietsen ophalen voor kinderen in
armoede, kun je iets aansprekends
maken. Hang daarnaast ballonnen
op en zorg voor koffie, thee, fris en
snacks. Zorg bijvoorbeeld voor een
kleinigheidje voor de kinderen die
hun eigen fiets komen brengen.  
 

 

 
Maak het persoonlijk
Leg uit waarom je dit doet en waarom
het voor jou belangrijk is. Door de reden
van het inzamelen persoonlijk te maken,
zullen mensen zich sneller aangesproken
voelen. Geef ook aan wat je er zelf aan 
   gaat doen. Dit laat je eigen betrokken-
                heid zien. 

Zo kom je aan de eerste fietsen:
Vraag ouders in de klas van je kind
om mee te doen. Zo heb je al snel 
de eerste 5 fietsen.

Vraag ouders uit het (sport)team
of vereniging om mee te doen. 
Zo heb je waarschijnlijk nog eens 
5 fietsen.

Loop door de straat en vraag je
buren mee. Zo heb je voor je het
weet weer 5 fietsen.
  

Vraag of je collega’s mee willen doen. 
Hopelijk verzamel je hiermee nog eens
4 fietsen.

Vraag familieleden of ze mee willen 
doen. Daar kun je vast ook nog wel 
2 tot 4 fietsen ophalen.

Zet de oproep in verschillende WhatsApp 
groepen waar je inzit. Zo heb je weer 4 
fietsen. 

                Bedank deelnemers 
        Bedank deelnemers die mee hebben
   gedaan. Stuur ze een berichtje en laat 
ze weten hoeveel fietsen er zijn opge-
haald en dat dit niet was gelukt zonder
hun hulp.  

 
 

Wij zamelen door het hele land fietsen in voor kinderen zonder fiets. De fietsen worden opgeknapt door
vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We doen dit omdat er in Nederland 
ongeveer 61.000 kinderen onder de armoedegrens leven, waardoor er thuis geen geld is voor een fiets.
ANWB vindt dat elk kind recht heeft op een fiets. Mobiliteit is voor kinderen tussen de 8 - 18 jaar een
belangrijke voorwaarde voor persoonlijke groei en sociale ontwikkeling.

Betrek kinderen bij de inzamelactie
Betrek de kinderen uit de klas, buurt, op de vereniging
of (sport)club bij de actie. Laat ze helpen met het vertellen
van het verhaal, door ze zelf posters te laten tekenen, te
vertellen in de klas en samen langs te gaan bij mensen om
te vragen of ze mee willen doen. Zo leren de kinderen om
te helpen en iets voor een ander te doen.

Haak aan bij evenement
Haak met de actie aan bij
een evenement in de buurt,
een sportdag, een schooldag of
een lokale markt. 

Hoe meer mensen van de actie weten, des te beter. We zijn op zoek naar zoveel mogelijk fietsen.    

     Dus schroom niet om je actie aan te kondigen via alle mogelijke manieren: e-mail, nieuwsbrieven,     

buurtkrant, posters, flyers, website, WhatsApp, Facebook, etc. Vergeet niet om een eigen      

Facebook event aan te maken. Vraag of je de posters en flyers mag ophangen bij      

bijvoorbeeld scholen, verenigingen, buurthuizen, lokale winkels en ondernemers.    

Herinner mensen aan de actie naarmate de datum van   

    de inzamelactie dichterbij komt.

Schreeuw het van de daken!


