
Tips voor jullie inzamelingsactie voor de voedselbank:
 •  Neem contact op met de lokale voedselbank in jouw regio 
  (contactgegevens heb je als het goed is van je bond ontvangen);
 •  Sport je in een accommodatie waar meerdere clubs/scholen gebruik 
  van maken, neem dan contact op met deze clubs/scholen en bundel 
  je krachten;
 •  Informeer jouw gemeente, wellicht willen zij helpen bij het promoten 
  van de actie of bieden ze andere ondersteuning;
 •  Bepaal de week/weken in april waarin jullie club de inzamelingsactie houdt;
 •  Benader alvast potentiële vrijwilligers binnen jouw club;
 •  Denk alvast na over een goed inzamelpunt en maak afspraken met 
  de beheerders van de sporthal/ de kantine.

Handige ideeën van clubs die jullie voor gingen: 
 •  Maak een team met een aantal vrijwilligers met wie je de actie samen 
  trekt binnen de club en taken kunt verdelen;
   Deel een product van het boodschappenlijstje toe per team en doe de 
  suggestie om via een open tikkie binnen het team te kunnen doneren en 
  daarna gezamenlijk in te kunnen kopen
 •  Start een lege flessen actie door de jeugdleden en breng er mogelijk 
  een competitie element in
 •  Geef als bestuur het goede voorbeeld en deel het beeldmateriaal

Tips voor de afstemming met de voedselbank:
 • De voedselbank werkt ook met vrijwilligers. Ondanks dat zij intern 
  hebben gecommuniceerd kan het zijn dat een vrijwilliger deze actie 
  vanuit de sport nog niet kent;
 •  De voedselbank zal kratjes leveren om het voedsel in te zamelen. 
  Stem met de voedselbank af hoe de lege kratjes op de club komen 
  en wie de volle kratten weer naar de voedselbank brengt.
 •  Mogelijk heeft de voedselbank communicatiematerialen zoals een 
  roll-up banier beschikbaar die je kunt lenen;
 •  Check of er naast het ideale boodschappenlijstje evt. andere producten 
  zijn die hard nodig zijn, maatwerk mag altijd;
 •  Stem af hoe je evt. donaties die mensen mogelijk in geld willen doen 
  met elkaar regelt, denk bv aan een QR code;
 •  Stem af of en op welke wijze mensen geïnformeerd kunnen worden 
  over proeflessen binnen je club en de mogelijkheid dat de contributie 
  en sportmaterialen door het Jeugdfonds Sport & Cultuur worden betaald. 
  Een uitnodigingskaart is mooi, in combinatie met persoonlijk contact 
  werkt nog beter. Is er bv een vrijwilliger van de voedselbank, van het 
  Jeugdfonds Sport & Cultuur of van de club die op een paar momenten 
  dat er voedsel afgehaald wordt met mensen in gesprek kan gaan over 
  sportmogelijkheden?


