BESTICKER DAT B

ROOD!

VOORBEREIDING
KOSTPRIJS

MATERIAAL

• Etiketten
• A4 papier
• Printkosten

• Etiketten
• A4 papier
• Kopieerapparaat
en computer
• Broodzakken
• Inschrijfstroken
• Een urne
• Een balpen

Een aantal weken vóór de stickeractie

• Breng de PR-verantwoordelijke van je
afdeling op de hoogte.
• Ga langs bij (je) plaatselijke bakker(s) om hen
te vragen of jullie via hun broodzakken promo
mogen voeren voor jullie initiatie of cursus.
• Plan je initiatie: lesgevers en/of simulanten
zoeken, tijdig invoeren via ACT of aankondigen
op het secretariaat…
Weekend vóór de stickeractie

• Koop etiketten en A4 papier.
• Maak etiketten en inschrijfstrookjes (zie
voorbeelden op de achterkant).
• Vraag broodzakken bij de bakker en besticker
ze. Geef ze samen met de inschrijfstroken, een
balpen en een urne af bij de bakker.

DE ACTIE
Kleef etiketten op broodzakken en maak zo reclame voor jullie eerstehulpinitiatie of
-cursus. Bij de bakker spreek je vooral de ouders aan. Zij zijn heel belangrijk, want zij
beslissen naar welke activiteiten hun kinderen gaan.
Duur van de actie

Spreek af met de plaatselijke bakker(s). Je kan bijvoorbeeld een hele week of een
weekend actie houden.
Wat moet er op het etiket staan?

• Niet te veel: wees kort en krachtig!
• Kies er voor om slechts één activiteit tegelijkertijd te promoten.
• Download het etiketsjabloon op www.jeugdrodekruis.be en vul in.
Wat doe je met de inschrijfstroken?

Geïnteresseerde ouders en kinderen die in de bakkerij komen, kunnen hun
contactgegevens achterlaten. Jullie kunnen hen dan later bellen of een mailtje
sturen met meer praktische info over de initiatie of cursus die op het programma staat.
Ze kunnen ook aangeven of ze op de hoogte willen blijven van andere Jeugd Rode
Kruisactiviteiten. Een inschrijfstrooksjabloon vind je eveneens op
www.jeugdrodekruis.be.

NA DE ACTIE
• Verzamel de ingevulde inschrijfstroken en pik de urne en de overschotten op bij de
bakker.
• Contacteer de geïnteresseerden.
• Organiseer een leuke initiatie (3 uur) of cursus (16 uur + examen).
• Zorg dat je aan het einde van de activiteit meteen een volgende activiteit kan
aankondigen. Zo speel je in op het enthousiasme van de kinderen.
• Vraag aan de kinderen hoe ze in jullie cursus terechtgekomen zijn. Zo kan je nagaan
of deze rekruteringsactie succes heeft gehad.
• Bedank de plaatselijke bakker met een presentje, bijvoorbeeld een zelfgemaakte
taart!

VOORBEELDEN
Een eerstehulpheld worden?
Volg Hupperdehulp!
• Voor wie? 6- tot 8-jarigen
• Wanneer? 16.02.2013, van 13.00-16.30u
• Waar? Motstraat 40, Mechelen
Schrijf je in vóór 29 januari via 015 44 35 70
of jeugdrodekruis@rodekruis.be

Wil jij op de hoogte blijven van wat Jeugd Rode Kruis in je buurt doet?
Vul dit briefje in en post het in de urne.

Naam:………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………….
Telefoonnummer: ………………………………………………..
Emailadres:…………………………………………………………………
Interesse voor de eerstehulpinitiatie Hupperdehulp? Ja - nee
Interesse voor andere initiaties (3u) of cursussen (16u)?
•
Hiep hiep help (8-10 jaar) 			
Ja - nee
•
Ai ai amai (10-12 jaar)			
Ja - nee
•
Ket(c)hulp (12-14 jaar)			
Ja - nee
•
ResQ (14-16 jaar)				
Ja - nee
•
Up 2 aid (16-18 jaar)			
Ja - nee
•
Eerste hulp voor jeugdleiders (16+)		
Ja – nee
•
Helpertje (10-12 jaar)
Ja – nee
•
Junior Helper (13-15 jaar)
Ja – nee

