“Hart voor Vrouwen” wandeling
Gezien de huidige Corona beperkingen zal de jaarlijkse Inner Wheel
Vriendschapsdag helaas niet doorgaan. Om toch, weliswaar op afstand, samen
iets te gaan doen willen we de ‘Hart voor Vrouwen’ wandeling organiseren.
Het doel is om deze wandeling per club te organiseren (route lokaal te bepalen)
en een donatie per deelnemer te vragen voor ‘Hart voor Vrouwen’. Als we deze
wandeling lopen in het paasweekend (3-5 april) of het lange
hemelvaartweekend (13-16 mei) dan kunnen we elkaar met foto’s op de
hoogte houden, enthousiasmeren en het plezier delen. De foto’s zouden we
graag terug zien op onze Socials zoals Facebook & Insta.
De prijs voor een kaartje “Hart voor Vrouwen” wandeling kan de organiserende
club zelf bepalen.
NB, op 10 april organiseert de Hartstichting de “Hartstocht” wandeling, niet te
verwarren met onze ‘Stichting Hart voor Vrouwen’. Natuurlijk ook een mooi
initiatief maar de opbrengst van deze wandeling gaat naar de Hartstichting.
Draaiboek wandeling
De volgende dingen moeten worden vastgesteld of gedaan:
01. De te lopen afstand, 1 of 2 afstanden en aanvangstijd(en)
Ivm Corona-beperkingen kunnen meerdere starttijden een oplossing zijn
02. Wandeling voor Inner Wheel leden, met/zonder partner of gezin
03. Loop gebied vaststellen, b.v. een natuurgebied, rond een stadskern met
eventueel buitengebied, langs mooie dorpjes (door natuurgebied is het
vaak lastiger om route duidelijk aan te geven)
04. Prijs voor deelname (horeca versnapering, donatie)
05. Route voorlopen, deze kan rechts en ook links om gaan (wanneer beide
worden gelopen komt men elkaar onderweg tegen)

06. Stop-/rustplekken bepalen waar een versnapering wordt aangeboden.
Dit kunnen ook adressen zijn van leden of bekenden. Afstemmen met de
betreffende personen of horeca gelegenheid. Een stop/rustplek kan ook
aan het begin zijn. Wanneer onderweg geen stopplekken zijn geef dan een
survival pakketje mee.
07. Om het voor kinderen aantrekkelijker te maken, maak er een speurtocht
met vragen voor de kinderen van en loof een prijsje uit
08. Inkopen doen: versnaperingen voor onderweg of voor op de stopplekken.
Hiervoor eventueel sponsoren zoeken. Prijsjes voor de kinderen.
09. De route ter controle nog een keer door een ander laten lopen.
10. Vroegtijdig uitnodigingen versturen en highlights route
11. Route voor de deelnemers op papier zetten (kan ook bv via de app worden
verstuurd), samen met kindervragen uitprinten
12. Startlijst maken; advies: laat groepjes van 2 of gezinnen een aantal minuten
na elkaar vertrekken
De dag van de wandeling:
13.
14.
15.
16.

Ontvangst met wandelroute beschrijving (bepaal vooraf wie dit doet)
Stopplekken (bepaal vooraf wie waar staat)
Verspreiden van versnaperingen (bepaal vooraf wie wat uitdeelt)
Ontvangst aan het eind van de wandeling (bepaal vooraf wie de
wandelaars ontvangt)

Na afloop kan natuurlijk altijd nog iets georganiseerd worden zoals een
gezamenlijke borrel (natuurlijk buiten coronatijd).

