Tips voor een topdag!
Tijdens de fietsverlichtingsacties van de ANWB checken we
zoveel mogelijk fietsen op goede verlichting en andere
veiligheidsaspecten. Graag helpen we je met de
voorbereiding op weg met deze 10 tips.

Van kleine actie
naar grote actie

Wil je van de actie
een groter evenement
maken? Vraag dan
bijvoorbeeld of een fietsenmaker in
jouw buurt wil meedoen. Vraag lokale
ondernemers de actie te sponsoren
met hun producten (brood/
thee/ koffie/ een appel van
de groenteboer).

Zoek enthousiaste
vrijwilligers

Haak aan bij evenement

Zoek vrijwilligers die het leuk vinden
om mee te helpen tijdens de check.
Hiervoor kan je onze ‘flyer voor
vrijwilligers’* downloaden.

Haak met de actie aan bij
een evenement in de buurt,
een sportdag op de vereniging
of een marktdag.
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Maak van de
actie een feestje

Zelfs van een serieus
onderwerp als veiligheid
en zichtbaarheid in het
verkeer kun je iets
aansprekend maken door de
presentatie: hang ballonnen op,
zet een behendigheidsparcours
uit met de fietscontrole als finish.

Check het
fietsverlichtingspakket

Eind september sturen we je de
toolkit toe met materialen. Check de
inhoud, dan weet je zeker dat je alle
spullen in huis hebt. Mocht je meer
checkkaarten nodig
hebben, dan
kun je deze
downloaden op
anwb.nl/
fietsverlichtings
actie

Gebruik de hashtag #zetjelichtaan
Bij dat schreeuwen van de daken is social media een krachtig
middel. Gebruik de vaste hashtag #zetjelichtaan zodat iedereen
de actie in de tijdlijn terug kan vinden.

Betrek kinderen bij de fietscontrole

Betrek de kinderen uit de buurt, op de vereniging
of sportclub bij de actie. Door ze te laten
helpen met het controleren van de fietsen,
leren ze spelenderwijs de noodzaak van
goede fietsverlichting.

Beloon
deelnemers

Beloon deelnemers
zodra de fiets is
goedgekeurd met
de sticker op de
checkkaart. Of verzin
een eigen beloning, bijvoorbeeld
een versnapering uit de kantine.

* Alle downloads kun je vinden op anwb.nl/fietsverlichtingsactie

Gebruik ons draaiboek
en je eigen creativiteit

De stappen in ons draaiboek geven je
houvast bij het organiseren van een
fietsverlichtingsactie. Het staat je
natuurlijk vrij om de dag zelf
een creatieve draai te
geven. Laat ons
weten hoe jij
invulling hebt
gegeven aan
de actiedag en
mail naar
fietsverlichtingsactie@anwb.nl

