
Willen jullie mee de Belgische sportkledingmerken overtuigen werk 
te maken van Schone Sportkledij en zijn jullie fervente fietsers? 
Dan hebben wij de geknipte uitdaging: verzamelen tussen mei en 
oktober 2017 zoveel mogelijk fietskilometers die eind 2017 als peti-
tie overhandigd worden aan de Belgische sportmerken. 
 

Hoe kan je deelnemen? 

 Je kan de  fietstocht(en) die je met je afdeling maakt registre-
ren als ‘schone kleren fietstocht’. Hierdoor onderteken je als 
afdeling de schone kleren petitie. 

 Voor de fietstocht laat je ons weten waar, wanneer en met 
hoeveel jullie zullen fietsen. Dan bezorgen we jullie en mooi 
fietslabel en een flyertje met uitleg voor alle deelnemers 

 Na de fietstocht bezorgt je ons een overzicht van het aantal 
deelnemers en de gefietste kilometers samen met een leuke 
groepsfoto. 

 We houden jullie op de hoogte van het verder verloop van de 
actie.  

Voor vragen, materiaal of ondersteuning, contacteer: 

de kwb-afdelingsondersteuners: 
Philip Lermytte   Eric Vandersmissen   Philippe Impe  

Wereldsolidariteit: 
Bart Holvoet: 0475 486 603 – bart.holvoet@wsm.be 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAPPENPLAN 
 

VOORAF 
Vanaf 1 april 2017 tot 31 oktober 2017 - Bestel TIJDIG het materiaal (fietslabels + flyers met 
info+petitie). 
Vermeld bij je bestelling zeker: 

 wie is / zijn de organisator(en) 

 waar zal de fietstocht plaatsvinden (gemeente start & aankomst) 

 hoeveel deelnemers verwacht je (ongeveer) 

 datum van de fietstocht of start en einde van een reeks fietstochten.  

 waar kan het materiaal worden bezorgd en de gegevens van de contactpersoon 

 enkele zinnen uitleg: in welk kader wordt de fietstocht georganiseerd  

 nodig je plaatselijke VDK-kantoorhouder uit deel te nemen aan de fietstocht  
 

TIJDENS DE FIETSTOCHT 

 bij aanvang: geef aan elke deelnemer 1 label + 1 flyer met info 
Tip: maak het label zelf aan de fiets vast (voorzie hiervoor een of enkele vrijwilligers). Dat 
kan gemakkelijk aan het stuur of bagagerek.  

 Elke deelnemer tekent de ‘cleane-kleren’-petitie. 

 Neem een foto - Tip: zorg voor een leuke groeps- of sfeerfoto die in het oog springt! 
 

NA DE FIETSTOCHT 
Stuur een of enkele foto (‘s) door naar Philippe Impe - philippe.Impe@kwb.be 
Vermeld in je mail het exact aantal deelnemers en het aantal kilometer van de fietstocht. Als 
het een reeks fietstochten betreft, stuur je liefst de foto na de eerste fietsactiviteit door. 
Na de laatste fietsactiviteit bezorg je het aantal deelnemers en het aantal kilometer per 
tocht. De petitie wordt meegegeven met je afdelingsondersteuner. 
 

MATERIAAL BESTELLEN?  
philippe.Impe@kwb.be - philip.lermytte@kwb.be - eric.vandersmissen@kwb.be - bart.holvoet@wsm.be 

 

www.schonekleren.be  www.kwb.be   www.wereldsolidariteit.be 

mailto:philippe.Impe@kwb.be
mailto:philippe.Impe@kwb.be
mailto:philip.lermytte@kwb.be
mailto:Eric.Vandersmissen@kwb.be
mailto:bart.holvoet@wsm.be

	1701 - Flyer dag vrijwilliger 2
	1703-kwb stappenplan en wedstrijdreglement_print A4 1

