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VOORBEREIDING 

 

1. UITWERKEN ROUTE 

Voor een mooie tourrit heb je allereerst een route nodig dus werk je die uit 
in Google Maps en vergelijk je deze met de navigatie app die je gebruikt. 
Een voorbeeld zie je hieronder.

Belangrijk is om daarbij de volgende punten mee te nemen: 

• Tijdstip (in verband met start-, en finish tijden)  

• Afstand (duur van de tourrit is daarvan afhankelijk)  

• Veiligheid (N-wegen, kruisingen, spoorwegen)  

Als je tevreden bent met het resultaat maak je schermafbeeldingen van de 
route, je kan daar later op terugvallen en delen met andere organisatoren 
die meewerken aan de organisatie van de tourrit en bij overleg kan je 
wijzigingen aanbrengen. 

Rij de route al snel aan het begin samen met de begeleider die achteraan 
meerijdt en ook nog eens kort voorafgaand aan het evenement nog een 
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keer de geplande route, zo kom je niet voor verrassingen te staan zoals 
bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of omleidingen. 

2. PLANNING 

Voor een goed georganiseerde tourrit heb je minimaal twee maanden 
voorbereidingstijd nodig, mensen moeten tenslotte ook de kans krijgen om 
zich aan te melden en het nieuws moet kunnen verspreiden over social 
media. 

Houdt met het plannen van een tourrit rekening met schoolvakanties, 
bouwvak en feestdagen. Je kan bijvoorbeeld een tourrit plannen in de 
weken die de landelijke meivakantie of zomervakantie in elke regio 
overlapt, dan kunnen mensen uit het hele land reageren en sommige 
mensen zijn namelijk bereid om daar een flink eind voor te rijden. Verder 
kan je natuurlijk zaterdag of zondagen gebruiken om een datum op te 
plannen, dan kunnen ook veel mensen meedoen. 

FINANCIELE ZAKEN 

 

3. BUDGET 

Een aantal zaken zul je moeten kunnen voorschieten, denk hierbij aan 
printpapier, inktcartridges en toners en reiskosten of brandstof voor 
overleg. Drukwerk zoals flyers en stickers, bumperplaten e.d. worden soms 
rechtstreeks door sponsors betaald, maak daar goede afspraken over en 
vraag daarom op tijd offertes op bij leveranciers. Je kan met sponsoren ook 
een voorschot afspreken om alles zelf te regelen (eventueel tegen 
verantwoording voor alle kosten), ook dan zijn recente offertes handig. 
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4. SPONSOREN 

Ook voor het vinden van sponsoren heb je veel tijd nodig, begin daar dus zo 
snel mogelijk mee. Zorg bij voorkeur voor relevante sponsoren die affiniteit 
hebben met brommobielen en de doelgroep. Maak je gebruik van catering 
voor een evenement dan kan je bijvoorbeeld onderhandelen over de prijs in 
ruil voor sponsorreclame in o.a. flyers, Rally bordjes (zie hieronder bij 
Reclamemateriaal) en berichten op social media.  

REGELEN 

5. GELUIDSVERSTERKING 

Wanneer je een groter aantal aanmeldingen hebt is het handig om 
geluidsversterking in te huren zodat ze je allemaal kunnen verstaan op het 
verzamelpunt. Je kan hierbij denken aan een mobiele Karaoke versterker 
en losse speakers op standaards. Op internet zoek je daarvoor naar ‘PA 
systeem huren’ of ‘Geluidsversterking huren’. 

6. RECLAMEMATERIAAL 

Hierbij kan je denken aan Rally bordjes, stickers, posters, flyers, goodie 
bags en meer. Je kan bijvoorbeeld ook een A4 formaat aankondiging 
ontwerpen, deze naar dealers e-mailen met de vraag of zij deze willen 
uitprinten en in de ontvangstruimte en showroom willen ophangen. 

Als je drukwerk, flyers, stickers en 
andere zaken bestelt maak 
afspraken over de levertijden, het 
zou jammer zijn als de zaken te 
laat geleverd worden. Bestel dus op 
tijd. 
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7. VERGUNNING(EN) 

Bij veel evenementen is een vergunning nodig in de gemeente waar dit 
plaatsvindt en de gebieden waar de route door gaat. Om een vergunning te 
krijgen zal je ruim van tevoren een verzoek moeten indienen bij de 
gemeente of gemeenten waarvan jouw tourrit het gebied doorkruist. Zorg 
ervoor dat het programma uitgebreid omschreven is en de route per straat 
of weg in een lijst is toegevoegd aan het verzoek voor de vergunning voor 
de tourrit. 

Hier zie je een voorbeeld van een aanvraag voor een vergunning met alle 
relevante details in de e-mail. 
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8. CATERING 

Vaak is het bij een evenement als een tourrit leuk om nog even na te praten 
met een drankje en eventueel een hapje. Je kan dan denken aan snacks en 
een lokale snackbar inhuren. Maak goede afspraken over bijvoorbeeld 
aanwezigheid van horeca meubilair en koop eventueel zelf de frisdrank in. 
Bekijk ook samen de mogelijkheid voor sponsoring om de kosten laag te 
houden met reclame als tegenprestatie. 

9. BEVEILIGING, TOEZICHTHOUDERS EN VERKEERSREGELAAR

Bij grotere evenementen met veel deelnemers is het handig als je 
beveiliging inhuurt en deze ook de gegevens van de aanmelding controleert, 
zo voorkom je ook ongenode gasten. Regel ook dit ruim van tevoren en niet 
op het laatste moment. Maak ook afspraken met handhaving en 
hulpdiensten, meldt het evenement bij hen aan met een kopie van de 
vergunning. En héél belangrijk: regel een gediplomeerd Verkeersregelaar als 
je over een druk kruispunt rijdt met je tourrit! 

COMMUNICATIE MET ELKAAR, DEELNEMERS EN ANDEREN 

10. VERGADEREN 

Zorg dat je al snel nadat alle bijdragende partijen bekend zijn aan tafel zit 
om het evenement te bespreken en de taken te verdelen aan de hand van 
een checklist (Bijlage I). Maak duidelijke afspraken.  

11. WEBSITE 

Op de website maak je een nieuw aanmeldformulier of je past het 
bestaande formulier aan. Hierna schrijf je in de categorie Agenda een 
aankondiging met de gegevens van het evenement. Zorg voor een duidelijke 
tekst en een tabel eronder met alle relevante gegevens zoals het tijdstip en 
de locatie. Voeg in het bericht ook een link naar het aanmeldingsformulier 
toe (zie Bijlage II voor een voorbeeld). 
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12. FORMULIEREN 

Voor deelnemers is duidelijkheid belangrijk, bijvoorbeeld hun rechten en 
plichten. Zo kan je ze verplichten akkoord te gaan met regels voor 
aansprakelijkheid (zie Bijlage III) en mogen ze zelf kiezen of ze herkenbaar 
zijn in beeldmateriaal en op social media (zie Bijlage IV). Bewaar de 
ingevulde en ondertekende formulieren goed, het is mogelijk dat daar later 
op wordt teruggekomen door deelnemers. 

13. ADMINISTRATIE 

Houd een lijst bij van aanmeldingen, bijvoorbeeld in Excel en conform AVG 
wetgeving. Verwerk alleen aanmeldingen waarvan de naam-, en 
adresgegevens en telefoonnummers correct zijn ingevuld en stuur een e- 
mail naar aanmeldingen waarbij de gegevens niet compleet of correct zijn. 
Werk deze lijst regelmatig bij en stuur deze naar alle organisatoren of print 
deze uit voor overleg met organisatoren en/of sponsors. 

Stuur in de week voorafgaand aan het evenement een e-mail naar alle 
aangemelde deelnemers met details van het evenement. Controleer ook op 
onbestelbare e-mails (en de spam map in je e-mailprogramma) en bel 
eventueel deelnemers waarvan je twijfelt of ze de bevestiging ontvangen 
hebben. 

14. SOCIAL MEDIA 

Facebook en Instagram zijn perfecte communicatiekanalen om informatie 
en updates over het evenement te delen met publiek en aangemelde 
deelnemers. Plaats regelmatig updates met links naar de aankondiging op 
de website en vraag deelnemers om ook aan te geven als ze onverwachts 
toch niet kunnen deelnemen. 
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Bijlage I 

 
Checklist met afspraken over de te regelen zaken met organisatoren 

- Zijn de vergunning(en) bij gemeente(n) aangevraagd? 

- Zijn alle offertes aangevraagd? 

- Zijn er inhoudelijke afspraken gemaakt voor sponsoring? 

- Zijn er afspraken m.b.t. bedragen voor vergoedingen ?

- Welke afspraken moeten er nog worden gemaakt? 

- Zijn er al gemaakte afspraken nagekomen? 

- Is er geluidsversterking nodig?

Vul deze checklist zelf aan met relevante zaken, noteer hieronder de eigen 
punten voor de checklist. 

  

——————————————————————————————————


——————————————————————————————————


——————————————————————————————————


——————————————————————————————————


——————————————————————————————————


——————————————————————————————————


——————————————————————————————————


——————————————————————————————————
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Bijlage II 

 
Aanmeldformulier voor aanmeldingen op locatie 

AANMELDFORMULIER 

 
Voornaam chauffeur 

 
Achternaam chauffeur 
 
 
Voornaam bijrijder (optioneel) 
 

Achternaam bijrijder (optioneel) 

 
E-mailadres 

 
Straatnaam en huisnummer 

 
Postcode 

 
Woonplaats 

 
Telefoonnummer 
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Bijlage III 

Aansprakelijkheidsformulier 

Beste deelnemer, 

Je hebt je aangemeld voor de tourrit via onze website. Dit jaar organiseert  
naam organisator invullen gesponsord door sponsoren invullen op datum 
invullen De Brommobiel Tourrit in locatie invullen. 

Voorafgaand, tijdens en na afloop van de tourrit ben je zelf verantwoordelijk 
voor de veiligheid van jezelf, je bijrijder en jouw brommobiel en zijn de 
normale verkeersregels van toepassing. 

Daaruit volgt ook dat je zelf aansprakelijk bent voor je voertuig door middel 
van jouw eigen WA verzekering en naam organisator invullen of sponsoren 
invullen zijn niet verantwoordelijkheid of aansprakelijk voor eventuele 
schade van jouw voertuig of ongeval mocht er zich zo’n incident voordoen. 
Deelname aan de tourrit is op eigen risico. 

Door dit formulier te ondertekenen ga je akkoord met bovenstaande 
voorwaarden en afspraken.


Voor akkoord, naam organisator Voor akkoord, naam deelnemer

Locatie, datum  

Handtekening:	 	 	 	 	 Handtekening:


————————————————	 ————————————————
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Bijlage IV

Toestemmingsformulier Foto-. en videobeelden conform AVG wetgeving 

Beste deelnemer, 

Je hebt je aangemeld voor de tourrit via onze website. Dit jaar organiseert  
naam organisator invullen gesponsord door sponsoren invullen op datum 
invullen De Brommobiel Tourrit in locatie invullen. 

Voorafgaand, tijdens en na afloop van de tourrit worden er foto’s en video’s 
van het evenement gemaakt waar jij mogelijk herkenbaar op staat, door dit 
formulier in te vullen met WEL of NIET aan te kruisen en te ondertekenen 
geef je jouw voorkeur en toestemming aan. Als je hier niet akkoord mee gaat 
zal jouw persoon op de beelden onherkenbaar worden gemaakt (blurren). 

Plaatsnaam, Datum 

WEL   /   NIET AKKOORD Deelnemer Handtekening of Paraaf

———————————— ————————————

———————————— ————————————

———————————— ————————————

———————————— ————————————

———————————— ————————————

———————————— ————————————
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WEL   /   NIET AKKOORD Deelnemer Handtekening of Paraaf

———————————— ————————————

———————————— ————————————

———————————— ————————————

———————————— ————————————

———————————— ————————————

———————————— ————————————

———————————— ————————————

———————————— ————————————

———————————— ————————————

———————————— ————————————

———————————— ————————————
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Colofon 

Alle rechten voorbehouden, © 2022 Kronkelroutes.nl 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm 
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. 
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