
  

 
 
 
 
Draaiboek “Verwenontbijt” Hart voor Vrouwen  
 
Het betreft een ontbijtservice, met als doel geld op te halen voor ons NSP, Hart voor 
vrouwen. Inner Wheel Zeeuwsch-Vlaanderen heeft het “verwenontbijt” gepland op 
Hemelvaart ,13 mei. Het is een mooie ontbijtservice die door meerdere clubs in Nederland 
kan worden uitgevoerd. Samen organiseren met andere IW clubs geeft de mogelijkheid om 
de “verwenontbijtjes”in de ene regio te bestellen en de andere regio te laten bezorgen. 
 

Ask questions from your heart and you will be answered from the heart, 
Native American Omaha Proverb 

 
Deze tekst willen we gebruiken voor de kaart die we bijsluiten bij het ontbijt. 
 
Uitgangspunten voor het “verwenontbijt”: 

• Niet de horeca in de weg zitten daarom kiezen we voor de datum 13 mei, Hemelvaart 
• Locale bedrijven benaderen voor de producten/ontbijt 
• Streven naar topkwaliteit producten 
• Mooie marge goede doelen/Hart voor vrouwen bepalen 
• Zo breed mogelijk uitrollen, familie, vrienden, andere serviceclubs 
• Binnen eigen regio bezorgen, straal bepalen die je kunt bereiken binnen een bepaalde 

tijd of aantal kilometers 
• Ondanks de afstanden wel aan eigen leden kunnen afleveren 
• In staat stellen om extra supplementen te bestellen zoals Cava, thee, chocolade 
• Optie om zelf ontbijtpakketten te maken, ontbijtjes bij een locale leverancier te bestellen 

of een combinatie van deze twee mogelijkheden 
• Overleg met de leverancier over het gebruik van duurzame verpakkingen  
• Als blijk van waardering de Hartenpin aan de vrijwilligers, bezorgers geven die ze op 

hebben tijdens de bezorging 
• Bij het ontbijtje een combikaart (afscheurmodel) meebezorgen. De kaart bestaat uit 2 

delen. Het ene deel is een kaart van de gever van het ontbijt aan de ontvanger. De 
andere kaart is een bedankje van de ontvanger aan de gever van het ontbijtje. 

• Meebezorgen bij het ontbijt de Hart voor Vrouwen Hartenpin, signaalkaart en extra 
uitleg (flyer) over de actie Hart voor vrouwen en Inner Wheel of combinatie van beiden 

 
Extra supplementen/producten die bij het ontbijt kunnen worden besteld: 

• IW ZVL Cava, te bestellen via de IW NL website of zoeken naar eigen Cava 
• Bloomz thee, vb Pokopoko of Hartenblikje 
• Chocoladehart oid,  

 
Flyer: 

- Logo Hart voor vrouwen 
- Logo organiserende IW club 
- Logo leveranciers 
- Prijs pakket, evt. extra supplementen 
- Hoeveel van de prijs gaat naar het goede doel, Hart voor vrouwen 



 

 
 

 
• Vermelden van de bezorgtijden van 7.30 uur tot 10.00. Mogelijkheid om in te schrijven 

voor bezorgen voor 8.30 of na 8.30 uur 
• Einddatum inschrijvingen op flyer vermelden 

 
Tijdspad: 

8 weken van te voren: 
• Alle Hartenvrouwen inventariseren welke IW clubs er in hun regio mee willen doen met 

deze ontbijtservice op Hemelvaart 
• Alle clubs die meedoen met de ontbijtservice delen dit met elkaar (via 

nspinnerwheel@gmail.com?) zodat de bestellingen kunnen worden uitgewisseld 
• Contact zoeken met leveranciers 
• Flyer maken.  

 
6 weken van te voren: 

• Tijdspad leverancier afspreken (vb 1,5 a 2 weken van te voren laatste inschrijving) 
• Flyer versturen naar vrienden, familie en overige serviceclubs 
• Organiseren en zoeken naar een ruimte voor het maken van de pakketten 
• Vrijwilligers vragen om mee te helpen voor het  klaarmaken en bezorgen van de 

ontbijtjes 
• 4 weken, twee weken en week voor sluitingsdatum, nogmaals flyer/herinneringsmail 

sturen 
 

1,5 tot 2 weken van te voren: 
• Bijhouden aantallen, namen, dieetwensen en  betalingen van de bestellingen 
• Bestelbevestiging (mail) sturen, met mailadres van fundraise en of twee 06 nrs voor 

vragen etc. 
 

Als alle bestellingen binnen zijn: 
• Inventariseren ontbijtaantallen met producten, dieetwensen, extra supplementen. 

Leveranciers op de hoogte brengen of zelf ontbijtproducteninkopen 
• Routes plannen, schema maken, ruimte definitief vastleggen om ontbijtjes klaar te 

maken, zorgen voor benodigdheden zoals plastic handschoenen, verpakkingsmateriaal, 
bezorgdozen etc. 

• Bezorgers instrueren, bezorgtijd tussen 7.30 uur en 10.00 uur. 
• Mogelijkheid organiseren om met vrijwilligers en bezorgers na afloop samen te ontbijten 

 
Dag zelf: 

• Minimaal om 6 uur samen komen op locatie 
• Producten ophalen van leveranciers 
• Ontbijtpakketten samenstellen  
• Bezorgschema’s doornemen en verdelen 
• Ronddelen door bezorgers 
• Twee 06 nrs bemannen voor probleemmeldingen. Deze staan op de bevestigingsmail 

vermeldt 
Na aflevering: 

- Binnen 2 weken bedankmailtje naar de bestellers versturen 


