BESTE SUPPORTER VAN SCHOON,
Wat leuk dat jullie een actie organiseren! Hierbij ontvang je de materialen waarmee jullie aan de slag kunnen.
Hieronder vind je een aantal TIPS & TRICKS die kunnen helpen bij de voorbereidingen.

HOE ORGANISEER JE EEN OPRUIMACTIE?
STAP
STAP

Bepaal een vast beginpunt en eindpunt voor de route
Zorg ervoor dat het voor iedereen duidelijk is waar en hoe laat
er verzameld wordt en hoe lang de actie duurt.

Verzamel zoveel mogelijk mensen om mee te doen
• Gebruik facebook, twitter en instagram om je actie bekend te maken. Vergeet daarbij niet de datum,
tijd en verzamelplaats te vermelden.
• Hang posters op waarin je de actie aankondigt. Vraag of winkels, bibliotheken, of andere openbare
instellingen in de buurt de poster achter het raam willen hangen.
• Plaats een oproep in het plaatselijke dagblad of de buurtkrant.
• Kijk ook of je buurt een facebookpagina of -groep heeft waar je de oproep kunt plaatsen.

STAP

Probeer lokale publiciteit te krijgen
• Lokale kranten of media vinden het vaak leuk om verslag te doen van goede initiatieven. Schakel ze
in om de opruimactie bekendheid te geven.
•E
 en lokale bekendheid of bestuurder is altijd goed voor extra publiciteit. Vraag de burgemeester
of een wethouder iets over de actie te zeggen.
•V
 oor kinderen is het leuk om een wedstrijdelement toe te voegen.
Geef bijvoorbeeld een leuke prijs weg voor degene die het meest ophaalt.

STAP

Zorg dat het verzamelde afval opgeruimd wordt
Dit kun je regelen met je eigen vuilnisophaaldienst,
of anders met de plaatselijke ophaaldienst.
De gemeente kan je dan doorverwijzen naar
de juiste persoon of instantie.

DE DAG ZELF
STAP
STAP
STAP
STAP

Begin met een goed humeur
Jouw goede humeur werkt aanstekelijk! Zo zorg je ervoor dat de
deelnemers er zin in krijgen.

Verdeel de vuilniszakken en handschoenen onder de deelnemers
Als je niet genoeg spullen hebt is het ook prima om ze per tweetallen te verdelen. Één persoon houdt
dan de vuilniszak vast en de ander raapt zwerfafval op met de handschoenen.

Zorg voor een veilig verloop van de actie
Gebruik de handschoenen en draag goede schoenen, laat kinderen de veiligheidshesjes dragen en houd rekening
met de weersomstandigheden. Spreek af om gevaarlijk afval te laten liggen, dit kun je melden bij de gemeente.

Spreek een tijd af waarop iedereen zich weer op een centrale plek verzamelt
Dit is ook het moment voor de plaatselijke publiciteit. Bekijk samen hoeveel afval er is opgehaald en
maak hier foto’s van, zodat je deze later kunt delen. Bedank ook de deelnemers voor hun inzet en deel
de kaarten en/of diploma’s uit.

SOCIAL MEDIA

EXTRA

Heb je een twitter account of volg je

Zorg eventueel voor hapjes en drankjes voor de deelnemers.

Supporter van Schoon op facebook?

Vaak willen lokale ondernemers dit soort acties sponsoren.

Laat mensen in de buurt én de rest van

Denk bijvoorbeeld aan thee, koffie en frisdrank van de lokale

Nederland weten dat je actie eraan komt.

supermarkt en gebak of broodjes van de lokale bakker.

Op de dag van de actie kun je een foto

Maak een draaiboek waarin je duidelijk aangeeft wie wat

delen met een korte samenvatting van je

doet en waar de activiteiten plaatsvinden.

actie. Zulke berichten delen we ook
op onze website! Zo breng je deze
actie nog eens extra onder

SUCCES met de voorbereidingen en
de actie. Tot de VOLGENDE KEER!

WIJ ZIJN
KIJK OP SUPPORTERVANSCHOON.NL

de aandacht.

