
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAPPENPLAN 
 

VOORAF 
Vanaf 1 april 2017 tot 31 oktober 2017 - Bestel TIJDIG het materiaal (fietslabels + flyers met 
info+petitie). 
Vermeld bij je bestelling zeker: 

 wie is / zijn de organisator(en) 

 waar zal de fietstocht plaatsvinden (gemeente start & aankomst) 

 hoeveel deelnemers verwacht je (ongeveer) 

 datum van de fietstocht of start en einde van een reeks fietstochten.  

 waar kan het materiaal worden bezorgd en de gegevens van de contactpersoon 

 enkele zinnen uitleg: in welk kader wordt de fietstocht georganiseerd  

 nodig je plaatselijke VDK-kantoorhouder uit deel te nemen aan de fietstocht  
 

TIJDENS DE FIETSTOCHT 

 bij aanvang: geef aan elke deelnemer 1 label + 1 flyer met info 
Tip: maak het label zelf aan de fiets vast (voorzie hiervoor een of enkele vrijwilligers). Dat 
kan gemakkelijk aan het stuur of bagagerek.  

 Elke deelnemer tekent de ‘cleane-kleren’-petitie. 

 Neem een foto - Tip: zorg voor een leuke groeps- of sfeerfoto die in het oog springt! 
 

NA DE FIETSTOCHT 
Stuur een of enkele foto (‘s) door naar Philippe Impe - philippe.Impe@kwb.be 
Vermeld in je mail het exact aantal deelnemers en het aantal kilometer van de fietstocht. Als 
het een reeks fietstochten betreft, stuur je liefst de foto na de eerste fietsactiviteit door. 
Na de laatste fietsactiviteit bezorg je het aantal deelnemers en het aantal kilometer per 
tocht. De petitie wordt meegegeven met je afdelingsondersteuner. 
 

MATERIAAL BESTELLEN?  
philippe.Impe@kwb.be - philip.lermytte@kwb.be - eric.vandersmissen@kwb.be - bart.holvoet@wsm.be 
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WEDSTRIJDREGLEMENT  
 

WAT 
Aan de kwb-campagne ‘ik fiets voor cleane kleren’ is een wedstrijd verbonden. Elke deelne-
mende kwb-afdeling die  ‘fietst voor cleane kleren’ maakt kans om met 25 leden een thuis-
match van KAA Gent bij te wonen, geschonken door VDK-spaarbank. De winnende afdeling 
wordt uitgenodigd op één van de eerste thuis-machten voor  
het seizoen ‘18-‘19. 

 
HOE DEELNEMEN 

Een kwb-afdeling kan deelnemen aan de wedstrijd door een bestaande fietsactiviteit een 
‘schone-kleren’ kleedje te geven of een bijkomende fietsactiviteit te organiseren. Fietstoch-
ten die voldoen aan het hieronder opgenomen reglement kunnen deelnemen. 
 

REGLEMENT 

 enkel kwb-afdelingen kunnen deelnemen, ze volgen het stappenplan ‘ik fiets voor cleane 
kleren’ 

 elke kwb-afdeling kan maximaal 3 fietstochten inbrengen 

 één fietstocht telt minstens 25 deelnemers, elke deelnemer tekent de ‘cleane-kleren’-
petitie 

 de kwb-afdeling geeft de fietstocht op voorhand door aan:  
Philippe Impe - Philippe.Impe@kwb.be 

 de fietstochten vinden plaats tussen 1 april 2017 en 31 oktober 2017 

 de lokale VDK-kantoorhouder wordt uitgenodigd mee te fietsen en krijgt ruimte voor 
promo 

 uit alle reglementaire fietstochten loot de onschuldige hand van de provinciale kwb-
voorzitter één winnende kwb-afdeling. De loting vindt plaats op het éérste provinciaal 
bestuur na 31 oktober 2017. 

VRAGEN?  
philippe.Impe@kwb.be - philip.lermytte@kwb.be - eric.vandersmissen@kwb.be - bart.holvoet@wsm.be 
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