Draaiboek

ANWB Fietsverlichtingsactie voor leden en verenigingen
Wat leuk dat jullie meedoen! Met dit draaiboek helpen
we je graag op weg met het organiseren van je fietsverlichtinsgactie. Veel succes!
6 weken van tevoren: aanhaken evenement/vergunning/wethouder
Stap Activiteit
1
2
3

Ga na of je met je actie kan aansluiten bij een ander evenement
(bijv. braderie, sportdag, koopavond of marktdag).
Kies een locatie en vraag (indien nodig) een vergunning aan.
Ga na of de wethouder of burgemeester geïnteresseerd is
om het startsein te geven van de actie.
3 weken van tevoren: vrijwilligers/verdeling taken/communicatie

4
5
6

Zoek vrijwilligers die het leuk vinden om bij de actie te helpen.
Download hiervoor de ‘flyer voor vrijwilligers’* en print uit.
Maak een planning van de dag wie, wat, waar, wanneer en hoe?
Kondig de actie on- en offline aan. Print en deel de ‘flyer actie aankondigen’ *
uit waarmee je de actie aankondigt in jouw buurt. Zet sociale media in
en gebruik #lichtbrigade.
2 weken van tevoren: kondig de actie aan/ informeer de ouders

7

Is onze toolkit binnen? Hang de posters en het spandoek uit de toolkit
op en download onze online banners* voor op de website en/of
sociale media.

8

Informeer eventuele ouders door de ‘flyer voor de ouders’*
te downloaden en uit te printen.
1 week van tevoren: persbericht

10

Stuur een persbericht van de actie naar de lokale media.
Download hiervoor het ‘standaard persbericht’* als basis.
3 dagen van tevoren: taakverdeling/ slecht weer scenario

11
12

Is de taakverdeling duidelijk? EHBO doos aanwezig?
Is er voldoende materiaal? Koffie en thee?
Plan een slecht weer scenario (andere datum/ overdekking?).
De actiedag

13
14
15

Markeer de locatie van de actie met lint, krijt of ballonnen.
Zet een fietsparcours uit voor mensen die moeten wachten bij de controle.
Maak foto’s. Gebruik deze voor social media en gebruik #zetjelichtaan. Vraag
bezoekers dat ook te doen (bijv: Mijn fiets is weer veilig #zetjelichtaan).
De dag erna: foto’s en evaluatie

16

Stuur de leukste foto’s op naar de ANWB fietsverlichtingsactie via
fietsverlichtingsactie@anwb.nl. Je ontvangt van ons nog een evaluatie.

Heb je nog vragen? Mail ze gerust naar fietsverlichtingsactie@anwb.nl *
Alle downloads kun je vinden op anwb.nl/fietsverlichtingsactie
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Gedaan

