Kilometers voor het Zuiden combineert sportiviteit met
solidariteit. Organiseer met je vereniging, school of parochie een
wandeltocht, fietstocht, estafetteloop, jogging, … Leg kilometers
af en zamel geld in. En zo steunen jullie, kilometer per
kilometer, de strijd tegen armoede.

Stel een kernteam samen om de praktische organisatie te regelen. Daarnaast heb
je een bredere groep vrijwilligers nodig die op de dag zelf alles in goede banen
leiden. Nodig een plaatselijke wandel-, fiets-, sport- of jeugdbeweging uit om mee
te werken. Niet alleen maken vele handen licht werk, ook bereik je zo gemakkelijk
een breed publiek. Jullie kunnen zich ook aansluiten bij een bestaand evenement
en dit omtoveren tot een Kilometeractie.

De Broederlijk Delencampagne loopt tijdens de vastenperiode – van Aswoensdag
tot Pasen. Aangezien het tijdens de campagneperiode best nog koud kan zijn, kan
je opteren voor een latere datum. Controleer wel of er die dag geen ander sportief
evenement is gepland in jullie gemeente, zo vermijd je onnodige concurrentie.

Fietsen, joggen, skaten, zwemmen… Op een hometrainer, met de rolstoel, in
estafettevorm… Een fotozoektocht, sneukelroute of quizwandeling... Het kan
allemaal!
Laat de route en de afstand afhangen van je doelpubliek. In plaats van effectief
kilometers af te leggen, kan je ook alternatieven zoeken. Zo kan je bijvoorbeeld

(kilo)meters haken of ze op andere manieren bij mekaar knutselen. Een leuk
alternatief voor mensen die minder goed te been zijn.
Je kan zelf een route uitstippelen, maar je kan ook gebruikmaken van bestaande
routes. Fiets langs knooppuntenroutes (www.fietsnet.be), of wandel een
bestaande tocht (www.pasar.be/wandelen/wandelen.asp).
Hierbij nog enkele zaken die je niet uit het oog mag verliezen:


Zorg ervoor dat Broederlijk Delen goed zichtbaar is, zodat deelnemers
weten waarom jullie de actie organiseren.



Vind je tocht plaats op de openbare weg? Zorg voor duidelijke
bewegwijzering en maak goede afspraken met de lokale politie.



Denk aan de veiligheid van de deelnemers. Zorg voor begeleiders op
gevaarlijke oversteekpunten. Je kan fluohesjes van Broederlijk delen
ontlenen bij je regionale dienst.



Richt een EHBO-post in.



Gebruik je muziek tijdens je actie of is er een optreden, dan moet er
mogelijks een bijdrage aan Sabam of een vergoeding betaald worden. Meer
informatie op www.sabam.be en op www.bvergoed.be.

Registreer je actie en ontvang gratis ‘Ik doe mee’-polsbandjes. Deze kan je
gebruiken als deelnamebewijs of als een origineel gadget om uit te delen of te
verkopen aan supporters.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Begin op tijd met promotie voor je sportieve
activiteit. Hierbij enkele nuttige tips:


Kondig je activiteit aan via het parochieblad en de gemeentelijke
infokanalen, maar ook via online kanalen zoals UiT in Vlaanderen.



Promoot je actie in de regionale pers. Hier vind je de nodige
contactgegevens:
www.broederlijkdelen.be/contactgegevens-regionalepers.



Maak reclame bij organisaties en verenigingen in je buurt.



Maak een affiche en/of flyer en verspreid deze in je gemeente.



Maak een evenement aan op Facebook.



…

Kilometers voor het Zuiden is het ideale concept om geld in te zamelen voor de
projecten van Broederlijk Delen. Er is een hele waaier aan mogelijkheden:


Bij inschrijving betalen alle deelnemers een deelnameprijs.



Je kan steunkaarten verkopen.



Sponsorkaarten: deelnemers laten zich sponsoren per afgelegde kilometer
(of rondje). Hoe groter de afstand die je aflegt, hoe meer winst.



Giften en vrije bijdrages: nodig sympathisanten en supporters uit om een
gift doen voor jullie actie. Dit kan cash, in een collectebus of via
overschrijving.



Verkoop van hapjes en drankjes voor, tijdens en na de tocht.



Sponsoring door lokale handelaren en bedrijven: spreek hen aan met de
vraag of ze jullie actie willen steunen – door een gift of een bijdrage in
natura. Denk bijvoorbeeld aan een appel voor alle deelnemers, of de
snacks die jullie voor, tijdens of na de tocht verkopen. In ruil maken jullie
reclame door hun logo of naam op de flyer of affiche te vermelden, of door
vlaggen of spandoeken op te hanen. Meer tips in verband met sponsoring
vind je op de website.

Zorg ervoor dat Broederlijk Delen goed zichtbaar is. Hang enkele
campagneaffiches op of richt een kleine infostand in. Je kan eventueel de
campagnefilm tonen of een inleefreiziger uitnodigen om te komen getuigen. De
campagnematerialen kan je bestellen via winkel.broederlijkdelen.be.

Na afloop van je solidaire maaltijd stort je de opbrengst door op ons
rekeningnummer BE12 0000 0000 9292. Gebruik daarbij de correcte
gestructureerde mededeling. Meer informatie over je opbrengst doorstorten vind
je op www.broederlijkdelen.be/opbrengst-doorstorten.

Regio Antwerpen
els.verheyen@broederlijkdelen.be
03.217.24.95
Regio Oost-Vlaanderen
sari.stoops@broederlijkdelen.be
09.269.23.44
Regio Vlaams-Brabant / Mechelen /
Brussel
anke.deneef@broederlijkdelen.be
015.29.84.14

Regio Limburg
tine.quintiens@broederlijkdelen.be
011.24.90.24
Regio West-Vlaanderen
an.maes@broederlijkdelen.be
051.26.08.02

