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Voor de lokale pers kan je begin maart aan de slag gaan. 

 

1. Nodig de plaatselijke pers uit 

1. Download het sjabloon voor de persuitnodiging  

2. Vul evt. een alinea aan over de locatie 

3. Hou de boodschap positief en constructief 

4. Stuur je bericht als mail, niet als bijlage, naar je perscontacten 

5. Indien je over telefoonnummers beschikt: bel de voornaamste perscontacten op 

Het secretariaat van de Fietsersbond en GRACQ informeren hun nationale en regionale 

perscontacten op donderdag 16 maart. 

 

2. Kondig (nog eens) breed aan 

Zo krijg je meer fietsers én applaudisseerders. 

Link naar de applauspagina met filmpje & kaart: http://www.fietsersbond.be/applaus2017 

 in een (herinnerings-)mail 

 op Facebook 

 op je (afdelings-)website 

 stuur sms'jes naar je vrienden en kennissen 

 geef je actie in op de UIT Databank 

 communiceer via sociale media, en gebruik de hashtag #applausdag 

 

3. Op de dag zelf 

Denk ook even hieraan: 

 Spandoek, vlag, armband... van de Fietsersbond of je organisatie 

 Gsm met opgeladen batterij 

 Fototoestel met opgeladen batterij 

 Goed afspreken wie foto's neemt en ze doorstuurt naar de Fietsersbond 

 Wil je ook filmen? Dan heb je nog iemand extra nodig 

Hoe fotograferen? De ideale foto bevat zoveel mogelijk van deze elementen: 

 Applaudisseerders: met klappende handen 

 Fietsers: met (lachende) gezichten, dus vooraanzicht 

 Vlag of spandoek van de Fietsersbond 

 Vlag, bordje of spandoek met eigen slogans 

 

 

 

Zet je actie in de kijker via je eigen kanalen 

 Download het voorbeeld persbericht en probeer dit op 21 maart voor 11u uit te sturen naar 

je lokale perscontacten. Zie tips persuitnodiging, bovenaan op pag. 1. 

 Gebruik je actie om ook achteraf fietsers te bedanken en je afdeling / organisatie in de kijker 

te zetten. 

https://www.uitdatabank.be/2/Home/IndexTemp
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 Post zo snel mogelijk een verslagje met foto's op je eigen (afdelings-)website, op sociale 

media (hashtag #applausdag), in je nieuwsbrief,... en tweet er gerust op los. 

 

Foto’s en filmpjes doorsturen naar het Fietsersbondsecretariaat 

Stuur je foto's ZO SNEL MOGELIJK door naar de communicatiemedewerker. 

 Ga snel naar huis of een plaats in de buurt met internet. 

 Je gsm gebruiken kan ook, als de camera erin écht goed is. 

 Kies max. 10 foto's (let op criteria hierboven) 

 Verklein de foto's NIET (te veel) 

 Mail ze door met onderwerp: "Foto's applaus [gemeente]" of gebruik WeTransfer 

Heb je gefilmd? Contacteer de communicatiemedewerker om je montage op YouTube te zetten met 

het nationaal Fietsersbondaccount. 

mailto:anne.desmet@fietsersbond.be
http://www.wetransfer.com/
mailto:anne.desmet@fietsersbond.be
http://www.youtube.com/

