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Jouw vereniging organiseert een activiteit onder de noemer ‘Kom uit uw Kot’! Een wandeling, protest-
actie, wafelenbak, feestje, discussieavond, tv avond, vormingscursus,... Je hebt een leuke activiteit 
bedacht, maar hoe overtuig je anderen om deel te nemen?

Dit promotieboek geeft je praktische tips over hoe je op een goedkope, originele en efficiënte manier  
extra reclame maakt voor je activiteit naar niet-leden. Er zitten zeker een paar tips tussen die je activiteit 
die extra ‘Kom uit uw Kot’-glans kunnen geven. Om anderen uit hun kot te lokken, om andere of meer 
vrijwilligers te bereiken, om beter leden te werven of om je activiteit beter bekend te maken in de  
gemeente.

Bovendien vind je in de huisstijlgids sjablonen en meer informatie over hoe je je ‘Kom uit uw Kot’- 
activiteit praktisch kan uitwerken. Affiches, slogans, beeldmateriaal, lettertypes, advertenties,... we 
zetten ze voor jou op een rijtje!

Kom uit uw Kot
Postbus 20
1030 Brussel
tel. 02 246 37 69 (ma, woe, do)
GSM 0474 209 900
info@komuituwkot.be
www.komuituwkot.be
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1. PROMOTIE: EEN ONDERDEEL VAN DE RAD

Promotie voorbereiden en voeren is een onderdeel in een heel proces. Een rad kan maar rond draaien 
als zijn spaken recht en stevig zijn. Promotie is een spaak en het succes hangt mede af van de sterkte 
van de andere spaken. Om je activiteit alle kans op slagen te geven, vraag je je - vóór je de promotie 
uitwerkt – dan ook best ook volgende af:  

- Product. Waarvoor maakt je promotie? 
- Prijs. Hoeveel geld mag de activiteit kosten (inclusief promotie)? 
- Plaats (en tijd). Waar vind je activiteit plaats? Wanneer organiseer je de activiteit en waarom? 
- Personeel. Wie wordt bij de uitwerking van de activiteit betrokken? 

Deze gids spitst zich toe op het luik “Promotie”. Al willen we je ook een paar aandachtspunten mee-
geven over de andere “spaken”. 

1.1. De keuze van de activiteit: het Product 

Het lijkt logisch: eerst ga je na welke activiteit je wil organiseren, wie je daarop verwacht en wat je van 
hen verwacht. Je staat er misschien niet altijd bij stil, het lijkt een evidentie of misschien wordt het een 
herhaling van de geslaagde editie van verleden jaar? En toch kom je nog vaak blunders tegen (en heus 
niet alleen in het verenigingenleven!).  

Voorbeeld
Het persbericht van een sportvereniging vermeldde in de eerste paragraaf dat ze een seniorenwandeling 
organiseren voor 65+ plussers. In de volgende paragraaf werd de activiteit omschreven als een “familie-
dag voor jong en oud!”. Voel jij je als jongere aangesproken? 
Of de folder van een lokaal actiecomité waar wordt opgeroepen deel te nemen aan het nieuwe buurt-
project rond een afvalarme wijk. Het actiecomité roept op om mee actie te voeren onder het motto “de 
straat op!”. Moet ik gaan betogen of is de activiteit eerder een langdurig project? 
Vereniging Z organiseert een debatavond voor jonge ouders over opvoeding. De avond start om 19.00 
uur en er is geen kinderopvang voorzien... Hoe geraak ik daar? 

Zorg ervoor dat je je activiteit een eenduidige naam draagt en alle vrijwilligers, partners en organisatoren 
ervan op de hoogte zijn. Spreek bijvoorbeeld af dat de wandeling altijd wordt omschreven als “een duik 
in de natuur, voor jong en oud”. Of wel consequent met de termen “debatavond”, “gespreksavond”, 
“spreekuur”, ... 

Organiseer je verschillende activiteiten? Bijvoorbeeld kinderanimatie, een wandeling én een ontbijtbuffet? 
Ga dan na wat voor jullie de belangrijkste activiteit is en wat de nevenactiviteiten zijn. Zorg ervoor dat 
dit in je communicatie ook duidelijk naar voren wordt gebracht. Je kan ook overwegen aan het ge-
heel een overkoepelende naam te geven, bijvoorbeeld ‘Ossegem voor kinderen’ of ‘Lokeren feest’ of  
natuurlijk ‘Eke komt uit zijn kot”. Kort, maar krachtig. 

Stem je activiteit af op je doelgroep en leer die doelgroep zo goed mogelijk kennen. Wat zijn de hobby’s 
van mijn doelgroep (knutselen, kinderen, sporten,...) , waar kan ik hen tegenkomen (supermarkt, café, 
fuiven, speeltuin,...) of welke thema’s interesseren hen (natuur, wereldoorlog, moderne muziek,...).  
Zonder in vooroordelen te willen vallen, kan je daaruit afleiden dat een house-avond vrijdagnacht niet veel  
bejaarden over de streep trekt. Net als de debatavond over de tweede wereldoorlog op zondag- 
ochtend het waarschijnlijk zonder veel jongeren zal moeten stellen. 
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1.2. De vraag van het centen: de Prijs 

Maak een zo gedetailleerd mogelijke begroting op van je activiteit. Je kan hiervoor vertrekken van  
onderstaand voorbeeld met kosten- en inkomstenposten. 

KOSTEN INKOMSTEN
-Aankoop materiaal -Eigen inbreng van de vereniging
-Huur materiaal -Subsidies van overheid, verenigingen
-Transportkosten -Inkomsten van drank en catering  
-Verzendingskosten  -Inkomsten uit verkoop van gadets
(Post afhaling, enveloppen, koerier, postzegels) -Inkomsten in natura
-Drukwerk en lay-out  -Inkomsten uit entreegeld
-Decoratie  -Giften
-Drank en catering  
-Website 
-Muziek en animatie 
-Informatiestand 
-Verzekering en veiligheid 
-Vergaderkosten (drank, huur lokaal)
-Personeelskosten 
-Overheadkosten (kopies, telefoon, verwarming) 

Duid één persoon aan die de eindverantwoordelijkheid over de financiën draagt. Hij/zij geeft zijn  
akkoord voor het maken van kosten en houdt een overzicht op de inkomsten. Spreek op voorhand af 
welke uitgaven geschrapt worden als de inkomsten tegen vallen (prioriteitenlijst). 

Sponsoring - financieel of in natura (drank, drukwerk,...) - voor je activiteit verhoogt de inkomsten. Ga 
na welke lokale handelaars, bedrijven of zelfstandigen je kan contacteren. Je kan dit schriftelijk doen, 
of beter nog: ga er even langs om je activiteit voor te stellen. Bedenk wel dat je eenzelfde sponsor niet 
overbevraagd (voor élke activiteit die je organiseert). 

Wil je ook je gemeente aanspreken voor een financiële bijdrage (al dan niet in natura)? Betrek hen dan 
tijdig bij de opmaak en invulling van de activiteit. De begroting en eventuele budgetten voor onder-
steuning van activiteiten worden immers lang op voorhand vastgelegd. Vele gemeentebesturen zullen 
je daarom geen ad hoc financiering kunnen geven. 

Maak op voorhand een lijstje op van wat je hen in ruil voor de sponsoring kan aanbieden. Een aantal 
voorbeelden: 
 • Mogelijkheid bieden voor promotiemiddelen van de sponsor op je activiteit: een vlag, spandoek,  
  sticker, voorstellingsfoldertjes, proevertjes, ... 
 • De sponsor een informatiestand aanbieden aan de inkom van je activiteit. 
 • Het sponsorlogo (en link naar de bedrijfswebsite) op je verenigingwebsite plaatsen.
 • Het sponsorlogo op drukwerk van je activiteit plaatsen: flyers, stickers, affiches, spandoek.
 • Het sponsorlogo, een vermelding “met de steun van” of een link naar de bedrijfswebsite op  
  je elektronische communicatie vermelden: onderaan je elektronisch persberichten, in elektro- 
  nische nieuwsbrieven, onderaan emails naar je netwerk (bv. als “handtelkening”). 
 • Alle deelnemers een informatiefolder van de sponsor meegeven. 
 • Samen met de sponsor een originele activiteit opzetten, bv. een Rad van Fortuin voor kinderen  
  waarbij de winnaar snoepjes van de sponsor krijgt, een wedstrijdformulier opmaken waarbij de  
  winnaar een kortingsbon in een winkel kan winnen, ... 
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1.3. Waar en wanneer: Plaats en tijd

Je weet wàt je wil organiseren en hoeveel het mag kosten. Nu ga je op zoek naar de geschikte locatie 
en een datum. Toch eerst even onderstaande voorbeelden doorlezen.

Voorbeeld
Een lokaal bedrijf wil samen met een plaatselijke vereniging vrijwilligerswerk promoten en geënga-
geerde vrijwilligers bedanken. Iedereen is welkom op vrijdag 14 juli van 12 tot 16.00 uur.
Kinderen en hun oma’s tezamen laten knutselen. Vereniging X organiseert deze activiteit om van 7 tot 
9 uur ’s avonds in de parochiezaal. 
De zoektocht voor jongeren met een fysische handicap was een schot in de roos. Locatie: het prachtige 
natuurpark X. 
Vereniging Y voert een perscampagne voor hun nieuwe project in oktober. In de gemeenten stellen 
andere lokale verenigingen op dat moment ook hun activiteitenkalender voor. 

Vrijwilligerswerk draait gewoonlijk op een lager pitje tijdens de zomermaanden. Bovendien kunnen 
vrijwilligers zich overdag moeilijk vaak vrij maken. De knutselactiviteit voor oma’s en hun kleinkinderen 
zal weinig jonge deelnemertjes kunnen verwelkomen, die liggen waarschijnlijk al lang te slapen om acht 
uur. Is het natuurpark voldoende toegankelijk voor rolstoelen en/of buggies en is er voldoende parking 
voorzien? Zal de activiteit van vereniging Y de persconcurrentie aankunnen? 

Probeer op voorhand zo goed mogelijk in te schatten hoeveel deelnemers je kan verwachten op je 
activiteit. Zoek een locatie die daarvoor de juiste uitrusting heeft (parking, makkelijk bereikbaar, grootte 
van de locatie,...). Als de locatie niet makkelijk bereikbaar is of niet gekend is in de gemeente, kan je 
wegwijzers ophangen of een plannetje op je communicatiemateriaal plaatsen. 

Welke sfeer moet je activiteit uitstralen? Hip, degelijk, speels, natuurlijk, romantisch, rustig, inspirerend, 
... Kies je locatie, decoratie en tijdstip in functie daarvan. Locaties geven mensen - al dan niet terecht 
- een (bevooroordeeld) beeld van de activiteit die er zal plaats vinden. Houd daar rekening mee als je 
je tenten wil opslaan in scholen, kerken, parochiezalen, bruine kroegen, culturele centra, ... 

Je gekozen doelgroep bepaalt in grote mate waar je activiteit zal plaats vinden. Probeer ervoor te zorgen 
dat je locatie nauw aansluit bij de leefwereld of interesse van de je doelgroep. Wil je als vereniging  
bijvoorbeeld jongeren bereiken met je activiteit? Je kan een zaaltje huren... of plaatselijke jeugd- 
bewegingen vragen of je hun lokalen mag gebruiken. Zo heb je meer kans dat de plaatselijke jeugd-
vereniging alvast aanwezig zal zijn. 

Je hebt je project perfect voorbereid, de promotie loopt op volle toeren, alleen... je vergat de datum te 
vermelden op de folders! Een jammerlijke en kostelijke fout. De juiste datum en het uur van je activiteit 
moet altijd op het communicatiemateriaal vermeld worden. Maar hoor hier geldt dat je er vooraf goed 
over moet denken over de timing. Kan je doelpubliek zich dan vrij maken? Past de activiteit bij dit  
seizoen? Als je vrijwilligers werkende mensen zijn, kan je de activiteit misschien best verschuiven naar 
het weekend? Wil je vooral veel persaandacht genereren, bedenk dan dat de pers in de ‘komkommer-
tijd’ (de vakantietijd) ontvankelijker is voor lokale, kleine nieuwsberichtjes. 

Ga op de gemeentelijke website of in een infoblad na welke activiteiten er in dezelfde periode gepland 
staan (of naar jaarlijkse traditie zullen opgezet worden). Vormt dit een concurrentie voor jouw activiteit 
of eerder een aanvulling? Kan je samen werken met andere verenigingen rond gemeenschappelijke 
activiteiten? 
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1.4. Wie gaat dit allemaal doen: het Personeel 

Iedereen die betrokken is bij verenigingsleven kent wel de volgende situatie. Je maakt wildse plannen 
en wil grootse ideeën verwezenlijken. Vrienden, verenigingen en vrijwilligers zijn enthousiast. Er worden 
centen voor vrijgemaakt. Je project is goedgekeurd en kan worden gerealiseerd. Maar wie gaat dit 
doen? Wie zal instaan voor het versturen van al die folders, het bemannen van de infostand, het gidsen 
van groepen of het opmaken van de website? 

Plaats in je begroting onder “Personeelskosten” ook een schatting van het aantal dagen of uren dat je 
nodig denkt te hebben om dit te kunnen realiseren + wie dit werk dan doen. Bv. “decoratie”, 3 dagen, 
Tina en Bram. Vertrek daarvoor vanuit de kwaliteiten en eigenheden van je vrijwilligers en sympathi-
santen. Wie weet schuilt er wel een verborgen webmaster, schilder, organisator of financieel beheerder 
in een van hen. Bevraag hen op tijd hierover. 

Zorg dat de taken van de activiteit op voorhand duidelijk vast liggen. Omschrijf daarbij wie de  
(eind)verantwoordelijkheid heeft per deelactie (bv. communicatie, website, catering, gidsen contacteren, 
achtergrondinformatie opzoeken, partners briefen,...). 

2. CHECK UW KOT: PROMOTIE VOORBEREIDEN 

Communicatiebureaus zullen als eerste beamen dat je een leuke activiteit maar goed kan promoten als 
je dit “doordacht” doet. Dit wil zeggen dat je op voorhand nadenkt over: 
 • De boodschap: wat wil je communiceren? 
 • De doelstelling: waarom communiceer je? 
 • De doelgroep: naar wie je wil communiceren? 
 • De timing: wanneer communiceer je? 
 • Het medium: hoe wil je communiceren? 
 • Het beoogde resultaat: wanneer heb je goed gecommuniceerd? 

Deze basisvragen gelden voor grote manifestaties, politieke campagnes, festivals en massale protest-
acties, maar even goed voor een lokale activiteit van een plaatselijke vereniging. 

Of je budget nu 10.000 of 10 euro is, maakt daarbij geen verschil. Zelfs al werk je met een klein budget, 
dan nog is het belangrijk om dit efficiënt (in tijd en middelen) in te zetten. Vaak geldt zelfs ook hier de 
volkswijsheid “minder is meer”. Of nog: beter 3 keer kleinschalig promotie voeren (de boodschap blijft 
beter hangen als je hem vaker herhaalt) als 1 dure en grote campagne op te zetten.  

Op voorhand nadenken over de promotie, vraag even tijd. Het is geen wondermiddel, maar de voor-
delen zullen na je activiteit héél duidelijk worden. Je activiteit is beter voorbereid, medewerkers, deel-
nemers en vrijwilligers zijn beter inlichten over de doelstellingen en de boodschap, de pers brengt een 
leuker en juister verhaal van je activiteit én je bereikt mogelijk beter je doelgroep, zodat ze ook langer 
bij de vereniging actief of lid blijven. 

2.1. Promotie checklist 

Overloop met je vrijwilligers/medewerkers volgende vragen. (Meerdere of andere antwoorden zijn  
natuurlijk mogelijk.) 
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1. Wat is het doel van je activiteit? Met andere woorden: waarom organiseer je deze activiteit? 
 O Het is een traditie. 
 O Het is een verplichte activiteit (door de gemeente, je bestuur, je koepelvereniging,...). 
 O We willen met deze activiteit mensen animeren, hen een  ontspannend tijdverdrijf bieden.
 O We willen met deze activiteit duidelijk maken waar onze vereniging voor staat. 
 O We willen met deze activiteit een beleidseis (naar politici, schepenen,...) duidelijk maken. 
 O We willen nieuwe (bestuurs)leden en/of vrijwilligers rekruteren. 
 O We willen onze eigen medewerkers/vrijwilligers/leden eens in de bloemetjes zetten. 
 O ............................................................................................................................................
2. Wie is je doelgroep? Wie wil je met deze activiteit bereiken? 
 O de hele bevolking van je gemeente, van 7 tot 77 jaar. 
 O een bepaalde leeftijdsgroep, nl. ... - ... 
 O huidige en ‘oude’ vrijwilligers 
 O een groep mensen met dezelfde nationaliteit – hobby – geslacht - ........................................ 
 O ............................................................................................................................................

3. Wat zijn de kenmerken van je doelgroep? Als je een doorsnede van je doelgroep zou maken,  
 welke typische eigenschappen zouden naar boven komen? 
 O geslacht: .............................................................................................................................
 O hobby’s (tuinieren, breien, lezen, tekenen,...): ........................................................................
 O inkomen en beroep: bedienden - zelfstandigen - thuiswerkenden - hoge inkomsen - lage  
  inkomens - geen inkomens -  studenten – leerlingen - ..........................................................
 O ............................................................................................................................................

4. Wat is de boodschap van je activiteit? Als je de deelnemers na afloop van de activiteit zou  
 vragen naar wat hen van deze activiteit zal bijblijven, wat moet dit dan zijn? 
 Vb. “Vereniging X heeft verschillende schildercursussen, van jong tot oud.”
 Vb. “Vereniging Y is voor selectieve afvalinzameling, dit is de verantwoordelijkheid van iedereen, ook  
  van mij.”
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

5. Wanneer zijn je korte termijn doelstellingen? Wanneer zal je de activiteit geslaagd noemen?  
 Kan je die kwantificeren? 
Respons bij deelnemers 
 O We hebben ..... mensen/vrijwilligers kunnen bereiken. 
 O (Indien je de activiteit ook de voorbije jaren organiseerde.) We bereikten ...... mensen/ 
  vrijwilligers méér dan verleden jaar. 
 O We hebben de contactgegevens van .... mensen kunnen noteren.
 O We hebben ..... nieuwe leden kunnen werven. 
 O We hebben onze specifieke doelgroep kunnen bereiken.
 O Onze naambekendheid is gestegen (hoe ga je dit meten?). 
 O Er zijn ..... vragen geweest naar bijkomende informatie. 
 O ............................................................................................................................................
Respons bij (jouw) pers 
 O Er verschijnen ..... persartikels over de activiteit vóór de dag zelf verschijnen (oproep/ 
  aankondiging).
 O Er verschijnen ..... persartikels over de activiteit na de dag zelf verschijnen (evaluatie/verslag).
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 O De lokale televisie / radio maakt de activiteit of onze vereniging mee bekend. 
 O .... Mensen surften naar onze website in de periode  ......... - .......... .
 O ............................................................................................................................................
Repons bij verenigingen, scholen, bedrijven,... 
 O We kunnen .... partners betrekken bij de actie.
 O We brengen een betere samenwerking met de partners tot stand.  
 O We leren de contactpersonen en werking van de partners beter kennen. 
Beleidseis / Concrete veranderingen op het terrein
 O De beleidseis van de activiteit wordt besproken door het lokaal bestuur. 
 O De beleidseis van de activiteit is gerealiseerd.
 O De beleidseis is al op het terrein opgezet (bv. eis tot installeren van vuilbakken). 

6. Wat zijn de lange termijn doelstellingen? Wil je met deze activiteit ook op lange termijn iets  
 realiseren? Kan je die kwantificeren? 
 Vb. Het imago van je vereniging opkrikken en het ledenaantal tegen 2006 op 150 brengen. 
 Vb. Een nauwere samenwerking tot stand brengen rond thema-overschrijdende projecten.
 Vb. Een beter vrijwilligersbeleid tot stand brengen in samenwerking met andere lokale verenigingen. 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

1.2. INTERPRETATIE VAN DE CHECKLIST 

Bekijk met de antwoorden die je op de checklist hebt gegeven, je geplande activiteit opnieuw. Zijn er 
tegenstrijdigheden? Kan je via deze geplande activiteit je doelstellingen behalen? Waar moet je extra 
aandacht voor hebben? Wat zijn de gevaren en struikelblokken? 

De checklist geeft je een houvast om je promotie zo gericht, efficiënt (en goedkoop) mogelijk maximale 
te laten renderen. Onderstaande bedenkingen geven dit goed weer. 

DOEL: 
• Organiseer je deze activiteit alleen omdat het een traditie is, of omdat “het moet”? 
 Ga dan goed na hoeveel energie, tijd en geld je hierin wil steken. Wie verwacht deze activiteit? Heb  
 je leukere alternatieve activiteiten in gedachten waar anderen ook oren naar hebben?
• Wil je vooral je vereniging bekend maken via deze activiteit? 
 Deel dan een voorstellingsfoldertje van je vereniging uit op de activiteit. Heb je geen foldertje?  
 Schrijf dan op een A4tje beknopt essentiële gegevens van je vereniging op (het logo, website,  
 adres, contactpersoon, werkingsgebied, activiteiten, visie, ... ) en kopieer het een paar keer.
• Wil je met deze activiteit vooral mensen uit hun kot lokken? 
 Je vindt het minder belangrijk dat je vereniging zich kan profileren via deze activiteit. Maak je promotie  
 dan vooral “tof” en schrijf er dan ook niet te veel informatie over je vereniging (oprichting,  
 geschiedenis, ...) in. 
• Je wil vooral een beleidseis duidelijk maken? 
 Zorg ervoor dat je die beleidseis ook in mensentaal kan neerschrijven (zie pag 17). 
• Ben je vooral op zoek naar nieuwe vrijwilligers en/of leden? 
 Op de website www.vrijwilligerswerk.be (klik op ‘publicaties’) kan je de brochure “Vrijwilligers aan- 
 trekken is een kunst” downloaden. Deze 60 pagina tellende brochure staat boordevol praktische  
 tips voor verenigingen die werk willen maken van hun vrijwilligersbeleid met betrekking tot het  
 rekruteren van vrijwilligers. 
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• Je wil vooral je eigen medewerkers/vrijwilligers/leden eens in de bloemetjes zetten? 
 Dit is essentieel voor alle verenigingen die met vrijwilligers werken (een vrijwilligersavond, een  
 bedankbriefje,...). Als je activiteit alleen gericht is op bestaande vrijwilligers en leden, bedank wel  
 dat dit géén Kom uit uw Kot activiteit is. Een Kom uit uw Kot activiteit staat vooral open voor niet- 
 leden. 

DOELGROEP: 
• Wil je met je activiteit àlle inwoners van de gemeente bereiken? 
 Dan moet je bij de uitwerking van je activiteit gedacht hebben aan activiteiten voor studenten,  
 kinderen, jonge moeders (met buggy’s bv.), ouderen, rolstoelgebruikers, beleidsmakers, nacht- 
 werkers,...? Probeer je doelgroep te verfijnen! Een deur-aan-deuractie in de hele gemeente is dan  
 te arbeidsintensief, een aankondiging in de stadskrant werkt beter. 
• Ken je jouw doelgroep? 
 Vermoed je dat je doelgroep eerder niet welgesteld is? Kan je je activiteit niet gratis maken? Dat  
 neemt al een (financiële) barrière weg!
 Wil je vooral vrouwen bereiken, bedenk dan dat ‘de vrouw’ vaak voor de inkopen zorgt. Een uurtje  
 flyers uitdelen aan de supermarkt zal mogelijk efficiënter zijn dan promotie te maken in de bruine  
 kroeg aan het station. 
 Organiseer je een debatavond tussen autochtonen en allochtonen? Misschien kan je je promotie  
 tweetalig maken? HOE? En daarbij niet alleen reclame maken via de priester van je parochie, maar  
 ook via de imam van de moskee. 

BOODSCHAP:
Beperk je in je communicatie tot 1 hoofdboodschap. Meerdere boodschappen zijn verwarrend en 
hebben een averechts effect. In plaats van mensen méér informatie te geven, weten ze naderhand 
niet één boodschap meer op te sommen. Vb. In plaats van in de folder “steun ons” en “kom naar de 
debatavond” te vermelden, leg de klemtoon op het tweede. Eenmaal de mensen ter plaats zijn en 
overtuigd worden van jullie werking, kan je ze vragen of ze de vereniging ook (financieel) willen blijven 
ondersteunen. 

DOELSTELLING: 
• Wat zijn de te verwachten resultaten op korte en lange termijn? 
 Probeer die te verwachten resultaten - hoe klein ook - zo concreet mogelijk te omschrijven. Zo weet  
 je op tijd waar je extra aandacht aan moet bijsteken en extra promotie moet voeren. Bovendien kan  
 je zo de activiteit achteraf gemakkelijk evalueren: hebben we de vooropgestelde doelen bereikt? 

3. HOE PROMOTIE VOEREN? TIPS EN SUGGESTIES 

Je wil graag extra promotie voeren voor je Kom uit uw Kot-activiteit op een laagdrempelige, goedkope 
en efficiënte manier. Maar hoe pak je dit aan? Onderstaande lijst geeft je praktische tips, die je zo 
kan toepassen of waar je leuke variaties op kan bedenken. Afhankelijk van je budget, ervaring en je  
activiteit zijn niet alle tips even interessant voor jou. Of misschien ben je het al gewend gepaste promotie 
te voeren? Dan hopen we hopen jou nog wat verder op weg te helpen. 

Heb je ervaringen met geslaagde of minder geslaagde promotie van activiteiten? Laat dan zeker 
info@komuituwkot.be weten zodat ook andere verenigingen er iets van kunnen opsteken. 

We zetten hier alle suggesties op een rijtje. Aan jou om de voor jouw activiteit “zinnige” promotie-
ideeën er uit te filteren. 
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BELANGRIJK! 
In de Huisstijlgids en op de website www.komuituwkot.be vind je een heleboel logo’s, afbeeldingen, 
sjablonen en beeldmateriaal dat je kan gebruiken om jouw activiteit een extra Kom uit uw Kot-kleur te 
geven. Lees de huisstijlgids even door en je kan direct aan de slag om jouw eigen originele Kom uit uw 
Kot- promotie te voeren. 

Promotietip 1: Flyers en folders

Flyers en folders zijn handige, kleine reclameboodschappen die je vaak ook goedkoop zijn om te maken. 
Heb je geen budget voor kleurenprints? Neem dan gewoon zwart-wit kopietjes. Als je flyers maakt, zorg 
er dan voor dat je er zo veel mogelijk op 1 A4 pagina kan krijgen. Dat spaart je knipwerk, is milieuvrien-
delijker èn goedkoper. Denk eraan dat leuk beeldmateriaal (zoals je op www.komuituwkot.be terug vindt) 
en grappige cartoons altijd in het oog springen en je flyer/folder heel wat kan opvrolijken. 

Vergeet op je folder, flyer de verantwoordelijke uitgever niet te vermelden, evenals “Niet op de openbare 
weg gooien aub”. Zorg dat mensen die meer informatie wensen, direct kunnen lezen waar ze daarvoor 
terecht kunnen (website, contactpersoon, telefoonnummer, eventueel rekeningnummer, e-mail). 
 
• Waar kan je promotiemateriaal verspreiden?
Deel ze uit op plaatsen waar veel mensen samen komen of er een grote passage is: op markten, aan 
stations tijdens de ochtend- en avondspits, op festivals, aan schoolpoorten, aan belangrijke voet- 
gangersoversteekplaatsen, voor en na een filmvoorstelling, ... 

Afhankelijk van je doelgroep kan je ook de kerk of een moskee inschakelen. Wil de priester of de imam 
je activiteit vermelden? Mogen er folders van je activiteit aan de ingang liggen? 

Leg een pakketje folder/deurhangers bij de bakker, slager of supermarkt. Vraag vooraf altijd wel toe-
stemming aan de verantwoordelijke. Wil de bakker bij elk broodje een folder uitdelen? 

Denk ook aan een verspreiding via het museum, bij de bibliotheek, in de krantenwinkel, aan de  
stationsbalie, bij de toeristische dienst van je gemeenten, het cultureel centrum, het gemeenschaps-
centrum, het jeugdhuis of de wereldwinkel. 

Beschik je over een budget voor postzegels? Dan kan je het materiaal ook verspreiden via een post-
zending. Denk er aan dat je grote hoeveelheden post moet laten ophalen of zelf moet brengen naar 
het postkantoor of verdeelcentrum. 

Steek je promotiemateriaal (bij goed weer) onder de ruitenwissers van auto’s of onder bagagedragers 
van fietsen. Doe dit best’s avonds als de inwoners geparkeerd zijn en ze ze ’s ochtends vinden op weg 
naar hun werk of naar de bakker. 
 
Perforeer de hoek van flyers of folders. Hang er een touwtje of rekkertje aan en hang ze aan fietsen. 

Is je doelgroep jonge moeders of families? Organiseer je (onder andere) kinderactiviteiten? Vraag in de 
lokale school of de leerkracht een foldertje wil meegeven aan de ouders via de kinderen. Vraag in de 
kinderkribbe of ze reclame willen maken bij de ouders. 

Vraag aan je gemeentebestuur (Dienst Informatie, Cultuur,...) of ook zij folders kunnen verspreiden 
voor jou. Gemeentebesturen hebben soms eigen informatiestands met folders in (soms in ruil voor een 
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logo-vermelding van de gemeente). Kan jouw materiaal intern bij personeelsleden en bij gemeentelijke 
musea ed. worden verspreid? Of via de gemeentekrant?  

Rijdt er een melkboer of ijsboer rond? Vraag of hij/zij bij elke levering een foldertje wil afgeven.  

Promotietip 2: Uitgeknipte flyers of affiches 

Om je flyer of affiche extra te laten opvallen, kan je ze uitknippen in een vorm. Het vraagt wat werk, 
maar is veel origineler als de klassieke A4 of A3 affiche! Organiseer je bijvoorbeeld een feestje, knip je 
uitnodiging dan uit in de vorm van een bierflesje. Een wandeling? Een boom- of bloemvorm! Een zang-
activiteit? Een notenbalk! Een gespreksavond? Een paar lippen! Laat je fantasie de vrije loop!

Je kan dit ook door een drukker laten op maat snijden (hij kan een pasvorm aanmaken). Al is dit een 
kostelijke uitgave, je kan bijvoorbeeld overwegen een pasvorm van het symbool van je vereniging te 
laten maken. Op die manier kan je dit nog voor andere activiteiten gebruiken. 

Ook onder promotip 11 vind je een leuke variant op de normale flyer. Kijk zeker ook in de huisstijlgids. 
Kom uit uw Kot ontwierp deurhangers waar je je activiteit op kan aankondigen! 

Promotietip 3: Raam affiches

Affiches bestaan in alle soorten en maten. Als je ze wil ophangen achter een raam of in winkels, 
denk er dan aan dat je ze niet te groot maakt. Je kan in plaats van een uitgeknipte affiche (tip 2) ook  
denken aan een ander formaat: twee A4’s boven elkaar gelegd (60*42 cm). Zo kan je 2 affiches op A3 
vel afprinten. Vooral winkeliers zijn blij dat ze zo de affiche in een hoek van de deur/het raam kunnen 
ophangen en er tòch nog genoeg plaats is in hun etalage. 

Denk eraan dat je de affiches ophangt daar waar mensen lang genoeg blijven stil staan om de tekst 
ook effectief te kunnen lezen. Een affiche achter een raam in een willekeurig rijhuis aan een drukke 
steenweg zal minder effect hebben. Maar hang je ze achter een raam van de persoon die een huis 
heeft aan de stoplichten, dan krijgen autobestuurders en overstekende voetgangers de kans de affiche 
ook echt te bekijken (of maak er een raamuitspringers: zie promotietip 11)!

• Op welke plaatsen kan je affiches ophangen?
Waar wachten mensen? Waar brengen ze hun tijd door? Denk aan bushaltes, stationperrons of tram-
hokjes, aan de schoolpoort, bij de krantenwinkel, bij de kassa van de winkel of supermarkt, bij de  
betaalautomaat van de parking van het shoppingcentrum, bij je wereldwinkel, het zwembad of bij de 
toeristische dienst van je gemeentehuis. Vraag echter altijd eerst toestemming aan je gemeentebestuur! 

Vergeet ook de wachtkamer van de doktor, tandarts of ziekenhuis niet! 

Verdeel affiches onder vrijwilligers die een auto hebben en vraag ze of ze het in de hoek van de achter-
ruit (of zijruit uiteraard) willen ophangen. 

In jouw gemeente/stad is zeker en vast een verkeersknooppunt waar dagelijks vele auto’s voor de 
verkeerslichten staan. Kan je affiches in de buurt van die verkeerslichten ophangen (zonder te storen), 
bv. achter vensters, bij een winkel,...? 

Neem affiches mee naar je werk en hang ze daar op: in de cafetaria, aan de inkom, achter het 
raam,... 
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Promotietip 4: Luisteren, spreken en overtuigen! 

Mondelinge reclame is bijzonder effectief en goedkoop. Springt je activiteit uit de toon qua originaliteit 
of grootsheid? Het “vuurtje” zal dan snel de ronde doen en je kan er van uitgaan dat je via mondelinge 
reclame heel wat mensen bereikt (al behoren zij misschien niet noodzakelijk tot je doelgroep). 

Maar je kan mondelinge reclame ook bewust stimuleren, al is dit wat tijdrovender. Bekijk deze optie 
zeker als je doelpubliek duidelijk afgebakend is en niet te groot is in aantal. Bijvoorbeeld:  een paar  
appartementsblokken, rusthuizen, inwoners uit één straat of wijk, studenten via studentenrestaurants,... 
Een deur-aan-deur actie is hierbij ideaal. Verdeel je doelpubliek onder vrijwilligers en leden. Je spreekt 
mensen persoonlijk aan over je activiteit en bij je afscheid geef je hen een folder of korte beschrijving 
van de activiteit. (Extra tip: trek een T-shirt van je vereniging aan of spelt een badge van je vereniging 
op je pull, zodat mensen direct zien dat je bij hen met goede bedoelingen komt aangeklopt). 

Je kan ook een agenda opstellen met alle mogelijke recepties en publieke samenkomsten waar het 
makkelijk communiceren is met mensen uit het doelpubliek. Volgens een beurtrol kan je proberen  
zoveel mogelijk gelegenheden bij te wonen om aanwezigen aan te spreken over je geplande activiteit. 

Vergeet ook de sleutelfiguren binnen je doelgroep niet. Je kent ze wel: de voorzitter, energieke  
vrijwilliger, enthousiaste jeugdleider, vertegenwoordiger of directeur die door veel mensen gekend en 
gewaardeerd is. Spreek hen aan over je activiteit. Als je hèn kan overtuigen van het belang ervan, kan 
hij/zij de boodschap verder dragen bij zijn/haar achterban of contacten. 

Promotietip 5: Spreek je netwerk aan! 

Kom je zelf handen of tijd te kort om promotie te maken voor je activiteit? Tijd om na te gaan wie je kan 
helpen! Wie kunnen je mogelijke partners zijn? Mede-organisatoren, andere verenigingen, vrijwilligers 
en leden, de cultuurraad van de gemeente, de noord-zuidraad, de jeugdhuizen, gemeentediensten 
(bv. de Dienst Communicatie van je stad/gemeente), scholen of bedrijven uit je buurt. Voor je hen  
contacteert, ga na welke ondersteuning je van hen kan vragen: een vermelding van de activiteit op hun 
website, het mondeling aankondigen bij vrijwilligers/werknemers, flyers uitdelen in hun buurt, affiches 
ophangen in de winkels uit de buurt, ... 

Bedenk dat verenigingen, vrijwilligers en leden makkelijker zullen toestemmen promotie te maken voor 
jouw activiteit als ze er van bij de opzet ervan betrokken waren. Dat is ook logisch! Betrek hen zo veel 
mogelijk bij de opzet en invulling van je activiteit. Het werkt niet alleen inspirerend bij de invulling van je 
activiteit, maar verbreed ook je draagvlak èn het enthousiasme van zij die promotie maken. 

Sponsors en partner-organisaties kan je mogelijk extra overtuigen als je hen ook een ruilpromotie kan 
voorstellen. Lees de tips op pagina 4. Of sluit een ruilovereenkomst af, waarbij jouw vereniging zich 
engageert om ook bij hùn activiteit promotie te voeren. 

Promotietip 6: Contacteer de pers!

Ken je je lokale (schreven en audiovisuele) pers? Het is geen slecht idee eens op te lijsten welke pers-
verantwoordelijken over activiteiten in jouw regio berichten. Zo kan je hen een persoonlijke persaan-
kondiging sturen over je activiteit in de hoop dat ze dit vóór de activiteit publiceren. Denk er aan dat dit 
bij driemaandelijkse, tweemaandelijkse of maandelijkse pers vroeg moet gebeuren. Bij dagelijkse pers 
stuur je je persbericht best een week op voorhand al naar de journalist. Op die manier kunnen ze dit 
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inplannen in hun activiteitenkalender. De dag vóór je activiteit kan je hen ter herinnering het persbericht 
nog eens doorsturen. Of nog beter: bel hen de dag voordien op om hen persoonlijk aan te spreken 
over de campagne. 

Op pag 17 vind je een paar praktische tips over het schrijven van een goede tekst. Denk bij pers- 
berichten in het bijzonder nog aan volgende: 
 • Verwerk de 5 W’s in de inleiding van je persbericht: Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom. 
 • Is de plaats van de activiteit moeilijk bereikbaar? Voeg er dan een wegbeschrijving of plannetje  
  aan toe (bijvoorbeeld via www.mappy.be). 
 • Speel zelf journalist en verwerk een interview in je persbericht. Citeer jezelf of een vrijwilliger  
  die aan de activiteit zal deelnemen. Bijvoorbeeld: “Persbericht. Morgen organiseert vereniging  
  X voor iedereen een geleide wandeling door het nieuwe stadspark. Ook buurtwerker Jan Aax  
  zal hieraan deelnemen: “Na jarenlange discussies ben ik benieuwd hoe de gemeente het  
  stadspark uiteindelijk heeft ingericht.” 
 • Stel jezelf de vraag: wat maakt deze activiteit uniek? Wandel je een traject voor de eerste keer  
  in? Is het de eerste keer dat je in deze buurt, met deze bonte groep een activiteit organiseert?  
  Is de activiteit tot stand gekomen dankzij een uniek samenwerkingsverband tussen partners?  
  Maak dit dan in je inleiding direct duidelijk. 
 • Geef een contactpersoon op (e-mail, telefoonnummer, GSM-nummer) waar journalisten  
  terecht kunnen voor meer informatie. Moeten geïntesseerden zich op voorhand inschrijven?  
  Geef hen dan alle mogelijkheden om dit te doen: inschrijvingen per post, e-mail, fax en telefoon.
 • Kan de pers op de activiteit zelf ook interviews afnemen met deelnemers? Kunnen ze zelf deel- 
  nemen aan de activiteit of is er iets bijzonders voor de pers voorzien (ballontocht, bootvaart,...) ? 
  Vermeld dit dan zeker in je persbericht.

Promotietip 7: Van de grond in de lucht!

Kondig je activiteit aan “op de grond”, via een sticker of krijttekening. Je kan dit doen op plaatsen waar 
veel volk langskomt (zie tip 1). Denk eraan dat je best felle kleuren gebruikt, zodat het voor passanten 
echt opvalt (de Kom uit uw Kot-kleuren zijn hiervoor ideaal!). 

Op de dag van de activiteit, teken je in de buurt van de activiteit pijlen op de grond om mensen naar 
de juiste plaats te leiden.  Bv. een grote pijl met als mededeling: “Gratis koffie? Volg de pijl”, “Wandel 
met ons mee”, enz. Als je activiteit moeilijk bereikbaar is voor niet-kenners, is dit zeker een goede tip. 
Zo vermijd je dat mensen – omdat ze te lang de weg moeten zoeken – afhaken en terug “in hun kot” 
kruipen. 
 
Van de grond naar de lucht: ballonnen. Een grote ballon (met gas) kost wel wat (afhankelijk van de 
grootte tussen 50 en 100 euro), maar je kan kosten besparen door hem niet te laten bedrukken maar 
er een aankondiging van je activiteit op te schrijven. Vraag aan je gemeentebestuur of je de ballon op 
de markt of aan het station een paar dagen mag ophangen. 
 
Promotietip 8: Over acties en stunt
 
Als je de tijd en vrijwilligers hebt, kan je ook voor een eenmalige stunt of actie kiezen die je activiteit in 
de kijker plaatst. Misschien kan je – naargelang je activiteit - uit volgende ideeën inspiratie putten.

Verzamel vrijwilligers en spring op de fiets. Vorm een heuse fietskaravaan en rijd met luid belgerinkel 
rond in het centrum van je dorp/stad/gemeente om de activiteit aan te kondigen. Onderweg kan je 
foldertjes uitdelen of je boodschap kracht bij zetten via een megafoon. 
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Kan je een vrijwilliger overhalen om... sandwichman of -vrouw te zijn? Super! Een sandwich-bord is  
goedkoop, eenvoudig in elkaar te knutselen en voor meerdere activiteiten te gebruiken. Twee kartonnen 
(eventueel in een bijzondere vorm gesneden, zie tip 2), wat touw en verf later kan je affiches van je  
activiteit op de buik- en rugzijde opplakken. De sandwich-vrijwilliger stationeert zichzelf op  
drukke plaatsen (aan stations, op vrijdagmarkten,...) en kan ook folders uitdelen aan geïnteresseerden.  
Tussendoor kan je je sandwich-bord open laten staan aan de ingang van je verenigingenlokaal. 

Een alternatief voor het sandwich-bord: Neem op voorhand individuele foto’s van zo’n 20/30 leden of 
sympathisanten en plak ze op een groot bord. Schrijf er je aankondiging van je activiteit onder met de 
boodschap “Ken je hen? Zij komen uit hun Kot om te dansen/zingen/wandelen/.../ U ook?” 

Deze actie kan je zo spectaculair maken als je maar wil: een spandoek ophangen aan een hoog punt 
in de gemeente (gemeentehuis, toren, watertoren, ...) met een korte aankondiging erop van je activiteit. 
Plan deze actie ruim op voorhand en vraag altijd eerst toestemming aan het gemeentebestuur. Als je 
geen spandoek hebt, kan je ook een groot laken beschilderen. Zorg ervoor dat de boven en onderkant 
van het spandoek verzwaard zijn (bv. een houten lat vastnieten), zodat het laken recht blijft hangen in 
de wind. 

Wat meer voorbereiding en creativiteit vraagt straattoneel. Schrijf een grappige, ontroerende, ernstige 
of dwaze sketch over je activiteit. Voer hem op (op een verhoogje?) op de markt en laat iemand aan 
geïnteresseerden foldertjes uitdelen. 

Trek de aandacht door met een paar vrijwilligers een beschilderde T-shirt aan te trekken. Je kan  
bijvoorbeeld op elke T-shirt één letter schrijven, wat samen het kernwoord vormt van je activiteit. In de 
juiste volgorde lees je dan op hun T-shirts “D A N S “ of “ S P R E E K” om een dans- of debatavond 
aan te kondigen. Stel iemand aan die flyers uitdeelt. Ideaal voor supermarkten, markten, schoolpoor-
ten, ... 

Symboliseren en parodiëren. Bv: Zoek je nieuwe vrijwilligers voor een afval-opruimactie? Ga dan 
met een paar mensen een keertje over de markt als deze leeggelopen is na een drukke dag. Maak 
een stukje groen afvalproper. Verzamel het afval en leg het op 1 hoop. Daar deel je de oproep uit.  
Gegarandeerd meer volk dat de meerwaarde van je activiteit ziet! 

Fleur je informatiestand op met een interactief spel. Laat mensen bijvoorbeeld deelnemen aan een kleine 
enquête of een wedstrijd (een Rad van Fortuin is het bekendste en niet moeilijk ineen te knutselen). 
Misschien wil je sponsor wel voor prijzen zorgen? Spreek op voorhand duidelijk af hoe en wanneer je 
de prijzen verdeelt onder de winnaars. En vergeet niet de contactgegevens van de deelnemers te noteren. 
Op die manier kan je hen later nog per post of e-mail inlichten over activiteiten van je vereniging. 

Promotietip 9: Zie het groots! 
 
Op invalswegen, drukke steenwegen of marktpleinen kan je je boodschap ook als een echt reclame-
borg aankondigen, mits een akkoord van je gemeente hierover. Beplak je paneel met een Kom uit uw 
Kot-affiche en zorg ervoor dat je die goed zichtbaar zeker een paar weken vóór de startdatum toon-
baar is. 

In sommige gemeenten krijg je ook de toestemming om een spandoek over een winkelstraat te  
hangen. Niet zo goedkoop, maar mogelijk wil de gemeente hier ook helpen? Houd de boodschap op 
de banner kort en sober met een naam, datum (en uur) en een telefoonnummer of website waar ze 
meer informatie kunnen vinden. 
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Promotietip 10: Elektronisch!

Elektronische communicatie (e-mail, website) heeft heel wat voordelen: het bereikt rechtstreeks de 
juiste contactpersonen, het is snel en goedkoop, je kunt de respons meten en je bepaalt zelf het tijdstip 
van verzenden. 
Maar er zijn ook nadelen aan verbonden. De PC is aanwezig in ongeveer 40 % van de Belgische  
gezinnen (België = hogere Europese middenmoot). Ongeveer 44% van de volwassen Belgen zijn regel- 
matige internetgebruikers. Per 100 Belgen zijn er in 2005 50 mensen met een gewone telefoonaan-
sluiting en 3/4de van de mensen bezit een GSM. Dit betekent dat je (zeker in kansengroepen) een 
heleboel mensen ook nìet bereikt. Bovendien gaan e-mails vaak verloren of worden ze niet gelezen. 
E-mailcommunicatie is “vluchtiger” aangezien de ontvanger je mail vaak niet afprint. Goed om weten: 
vertrouw dus niet alleen op elektronische communicatie om je activiteit aan te kondigen! 

Plaats de aankondiging van je activiteit duidelijk zichtbaar op je website (eventueel via een banner, 
waarvoor je op www.komuituwkot.be sjablonen vind), bijvoorbeeld op je openingspagina. Denk eraan 
dat een bezoeker niet te veel wil “klikken” voor hij uiteindelijk de recente informatie wil lezen. 

Gebruik je je e-mailnetwerk om een activiteit te promoten of aan te kondigen, ga dan als volgt te 
werk:  
 • Verzamel je e-mailadressen. Denk daarbij ook aan adressen van partners, vrijwilligers,  
  verenigingen uit je gemeente, pers, gemeentebestuur, ...
 • Controleer je e-mailadressen voor je het bericht verstuurt. Er bestaan ook gespecialiseerde  
  bedrijven die e-mailadressen verzamelen, maar dit is niet goedkoop.
 • Vraag je contactpersonen de e-mail ook door te sturen naar hun netwerk (vrienden, familie,  
  collega’s,...). Zo start hopelijk een sneeuwbalaffect!
 • Denk aan de ‘privacy policy’. Verstuur je eenmalig een mail? Vermeld dit dan aan de ontvanger!  
  Wil je hier een traditie van maken? Dan moet de ontvanger hier vooraf akkoord mee zijn! 
 • Schrijf een korte krachtige tekst (zodat je meteen de aandacht van de ontvanger hebt). Verwijs  
  desnoods via een link naar een website of een bijlage voor meer informatie. Zorg ervoor de  
  bijlage niet te groot is (te veel kB). 
 • Maak je e-mails bij voorkeur op in platte tekst (gewone tekst). 
 • Verstuur je e-mail tijdens de kantooruren (na 10u en voor 16u).
 • Zorg voor een aantrekkelijke slagzin in het onderwerp van je mail. Beter niet: “uitnodiging” of  
  “persbericht activiteit”, maar maak er bijvoorbeeld: “Kom uit uw Kot en dans!” of “Wij komen  
  uit ons kot. Jij ook?” van. 

Promotietip 11: Zoek het niet te ver  

In je dagelijkse leven word je overspoeld met reclame. Onderstaande reclametips kan je ook gemakkelijk 
toepassen voor de promotie voor jouw activiteit. Misschien heb je zelf nog tips? Geef ze dan zeker 
door aan info@komuituwkot.be. 

Je wil dat mensen jouw activiteit niet uit het oog verliezen. Een geheugensteuntje in de vorm van 
een “post-it briefje” kan hen daarbij helpen! Dit is een ideale variant op de normale flyers. Je kan de  
post-itjes aan een deur of raam plakken van mensen uit je buurt, bijvoorbeeld met volgende mede- 
deling: “Denk eraan: nu zaterdag BBQ in onze buurt!”, “Niet vergeten: feest met ons mee in de  
parochie op 10/10”. Je kan de boodschap erop schrijven of plakken. (Schrijf je boodschap x maal op 
een document, print het uit op vellen adresetiketten.) 
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Deze promotietip werkt zèker in studentensteden: in plaats van de normale affiches gebruik je de “te 
huur/te koop” affiches, maar dan met een Kom uit uw Kot-activiteit. Bijvoorbeeld: “te koop: spotgoed-
kope reggae-fuif. Café Baron, 10/10. Inkom 1 euro. “ of “te huur: volksspelen en wereld-BBQ in Meise 
op 10/10.”. Zorg er natuurlijk voor dat je boodschap geen verwarring sticht... 

Supermarkten hebben gewoonlijk een “Gezocht/Te huur”-prikbord, waar je je activiteit misschien ook 
mag aankondigen. Check dit vooraf wel bij de manager. Bijvoorbeeld: “Gezocht: mensen die de benen 
willen strekken op onze benefietavond op 10/10”. 

Zin om te knutselen? Grote immobiliënkantoren werken al lang niet meer met gewone affiches om hun 
product aan de man/vrouw te brengen. Raamuitspringers zijn efficiënter omdat ze meteen in het oog 
springen, zeker langs drukke autowegen. Neem een A3 karton en plak daar op één kant langs elkaar 
twee affiches van je activiteit op. Plooi het karton tussen de affiches naar buiten. Bevestig de driehoek 
aan een gevel of raam met tape of schroeven. (België heeft zijn regenvlagen... Kan je je raamuitspringer 
plastificeren?) 

Vraag je gemeente of je in een boom/bomen op een centrale plaats flyers mag hangen (afhankelijk van 
de grootte van de boom 20 tot 200...). Zo moet je niet eens zoeken naar een leuke informatiestand. 
Hang een flyer aan een koordje op. Mensen zijn zeker benieuwd! Hang erbij dat ze de flyer mogen 
meenemen. Vb. Een gratis toegangsticket, een kortingsbon, een flyer met lolly,... 

3. PROMOTIE NAAR SPECIFIEKE DOELGROEPEN 

Wil je op je activiteit specifieke doelgroepen bereiken, dan vraagt dit extra aandacht in je communicatie 
en promotie. Elke doelgroep apart bespreken, leidt ons hier te ver. Maar we geven je een aantal kap-
stokken voor bijkomende informatie en algemene richtlijnen. 

De brochure van de Vlaamse Gemeenschap “Elkaar vinden. Bouwstenen voor het communiceren met 
kansarme doelgroepen” geeft je een goed inleiding voor communicatie en promotie naar kansarme 
groepen. 

Richt je je activiteit op een anderstalige gemeenschap (Frans, Turks, Engels, ...), kan je misschien een 
vertaling van je tekst overwegen. Vrijwilligers, de gemeente of een lokale organisatie kunnen je hierbij 
helpen. 

Het lijkt zo simpel, maar zorg ervoor dat een activiteit voor gehandicapten goed toegankelijk is voor 
rolstoelengebruikers en dat de inkomprijs voor een activiteit met armen niet te hoog ligt. Programmeer 
je activiteit naar senioren niet overvol en denk aan vervoermogelijkheden ’s avonds. Jongeren zijn niet 
geïnteresseerd in ellenlange speechen. 

Heb bij het plannen van je promotie ook oog voor allochtone of anderstalige pers (radio en TV). Op 
de website van Kom uit uw Kot vind je daar een overzicht van. De Cel Gelijke Kansen van de Vlaamse 
overheid heeft pas de brochure “ Etnocommunicatie: communiceren met een multicultureel publiek’ 
uit. De brochure is gratis te bestellen. Surf ook eens op www.cultuurnet.be van Cultuurnet Vlaanderen, 
die informatie ter beschikking stelt over de cultuur van (en communicatie naar) jongeren, senioren,  
allochtonen, jonge gezinnen,... 
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4. COMMUNICEREN OP PAPIER: BASISREGELS 

Je hebt besloten hoe je je activiteit kan promoten. 9 Kansen op 10 zit daar ook een “geschreven  
medium” bij: een foldertje, kaartje, artikel in je ledenblad,... Waar moet je bij het opstellen van een 
tekstje aan denken? Een aantal basisregels. 

• Kom uit je toren.
 Je wilt met je activiteit niet alleen leden of vrijwilligers bereiken. Integendeel, je activiteit moet  
 liefst ook veel niet-leden (inwoners van de gemeente, familie van vrijwilligers, ...) aanspreken.  
 Niet-leden hebben vaak geen inhoudelijke voorkennis. Let er dus op dat je in je teksten niet te  
 wetenschappelijk schrijft. 
 Snapt U waar volgende activiteit over gaat: “Kom uit uw Kot en zeg ja. Ja tegen het voor- 
 ontwerp bestemmingsplan buiten gebied!”? “Kom uit uw Kot voor een leefbare woon- en  
 werkgemeente. Geef op 10/10 je reactie tijdens een informatieavond over de geplande aanleg  
 van de nieuwe autostrade!”, klinkt al heel wat meer verstaanbaar. 

• Vermijdt moeilijke woorden. 
 Zorg dat je moeilijke, chique woorden vermijdt in je communicatie. Anders sluit je op voorhand al  
 potentiële deelnemers uit die een andere moedertaal hebben, de betekenis van de woorden niet  
 begrijpen, denken dat de activiteit voor hoogopgeleiden is, enz.
 Je kan “althans” makkelijk vervangen door “tenminste”, “doctrine” door “theorie”, “verkondigen”  
 door “zeggen”, “onderschrijven” door “goedkeuren”, “consumeren” door “kopen” of “drinken”,... 

• Schrijven is spreken op papier.
 Gebruik korte zinnen. Vermijdt drie bijzinnen en al te veel komma’s. Korte(re) zinnen lezen vlotter, je  
 lezer onthoudt ze langer en de essentie komt beter over. Als je iemand een activiteiten- 
 folder in de hand drukt, moet hij meteen kunnen snappen waar deze activiteit over gaat (Een  
 wandeling? Een oproep? Moet ik iets doen?...). Veel kans dat hij de folder weg smijt als hij dit niet  
 direct door heeft. 
 Als je op zoek bent naar een leuke slogan of titel zijn korte zinnen essentieel. “Kom uit uw Kot”,  
 “Tangolessen voor senioren”, “Natuurwandeling voor rolstoelgebruikers”, “Leuven gaat voor  
 wereldrecord!” Korte zinnen dus. 

• Gebruik (cre)actieve werkwoorden. 
 Vermijdt de werkwoorden “zijn” en “worden” in je tekst. Vervang bijvoorbeeld “Als U naar de  
 vergadering zou komen, kan U daar uw een antwoord op bijkomende vragen krijgen.” door “Heeft u  
 nog vragen? Kom dan naar de vergadering. Wij geven U het antwoord./Wij helpen U graag verder!”. 
 
• Een vraag? Een antwoord. 
 Laat niet al je zinnen op een punt (.) eindigen. Plaats er af en toe een vraag, uitroep, opsomming  
 tussen, zodat je tekst wat variatie krijgt. Schrijf je een artikel, dan kan een tussentitel bijvoorbeeld  
 een vraag zijn (vb. “Waarom deelnemen?”). De nieuwsgierigheid van de lezer wordt zo geprikkeld,  
 waardoor hij/zij verder leest. 

• Positieve woorden komen beter aan. 
 Vermijdt negatieve woorden in je tekst zoals: neen, niet, nooit, ... Als je toch een klaagzang opzet,  
 zorg er dan voor dat je met een positieve noot eindigt, zoals een aanbeveling of mogelijke positieve  
 ontwikkelingen in de toekomst.  



• Humor? Niet altijd om te lachen! 
 Grote groepen mensen hebben moeite met het vatten van humor in communicatieboodschappen.  
 Gebruik je in je tekst dubbele bodems, ironische verwijzingen of insider-mopjes, denk er dan aan  
 dat die “heel evident” moeten zijn of vermijdt ze. Snapt een buitenstaander je tekst nog? Controleer  
 het even! 

• Vertrek vanuit de persoonlijke leefwereld van de lezer. 
 Spreek de lezer persoonlijk aan. Schrijf in de jij (of U) vorm en vertrek in je tekst vanuit de leefwereld  
 van de lezer. Vb. “Heb jij ook zo een hekel aan die regenachtige, grijze zondagen? Zeuren je  
 kinderen om een leuke uitstap maar je inspiratie is op? Welkom op het pannenkoekenfeest van  
 club Z”. Zo informeer je de lezer niet alleen, maar kan je hem persoonlijk overtuigen. Maak in een  
 persbericht op dezelfde manier duidelijk waarom de besproken situatie/het probleem belangrijk is  
 voor iedereen, ook voor hem/haar. 

• Fleur je tekst met beeldmateriaal.  
 Zowel op folders als persberichten maakt beeldmateriaal je tekst luchtiger. Kies voor een duidelijk,  
 goede foto die een meerwaarde heeft bij je artikel of oproep. Plaats je een foto in een persbericht  
 of in je ledenblad, schrijf dan zeker een passend onderschrift onder de foto. Onderzoek toonde aan  
 de mensen eerst de hoofding lezen en dat hun ogen daarna direct afdwalen naar de onderschriften  
 van foto’s. Maak daar gebruik van! 

4. MEER INFORMATIE  

Heb je zelf nog goede of slechte ervaringen met het voeren van promotie voor jouw vereniging of  
activiteit? Laat het ons dan weten op info@komuituwkot.be. 

Zit je zelf nog met vragen of twijfels? We helpen we je graag verder of verwijzen je door naar de gepaste 
vereniging of contactpersoon. 

Kom uit uw Kot 
Postbus 20
1031 Brussel 
info@komuituwkot.be 
www.komuituwkot.be 
tel. 02 246 37 69  (maandag, woensdag, donderdag van 9.00 tot 17.00 uur) 
GSM 0474 209 900
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