
Een bibliotheek 
voor iedereen, 
ook bij zwoele 
temperaturen!  

IDEEËN VOOR ZOMERACTIES

De zomer is in het land, tijd om onze campagne in een zomers kleedje te steken. Het doel 
van #bibvooriedereen blijft zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen. Die handtekeningen 
ontvangen we graag ten laatste vrijdag 28 september. Heb je nu al veel handtekeningen op 
papier, stuur ze dan zo vlug mogelijk, en regelmatig op. Op 4 oktober overhandigen we alle 
handtekeningen aan Jan Peumans.

Verzamel handtekeningen:
• Voorzie een computer, laptop of tablet specifiek om mensen te laten tekenen:

o Kleed dit aan in een zonnig thema
o  Gebruik de handtekeningvanger, ontworpen door de studenten van Encora, ideaal 

voor elke selfscanner. 
• Voorzie papieren formulieren om te tekenen, met de nodige toelichting. Materiaal 

hiervoor vind je op www.bibvooriedereen.be. Stuur papieren handtekeningen 
regelmatig op naar bibvooriedereen@vvbad.be of naar VVBAD, bibvooriedereen, 
Statiestraat 179, 2600 Berchem..

Organiseer een zomerevenement waarop je de bib in de kijker zet, mensen informeert over de 
campagne en uitnodigt om te tekenen. Enkele ideeën:

• Een strandbibliotheek aan zee of op een van de vele zomerbars die ons land rijk is.
• Een zomerse verwendag.
• Een publiek leeshoekje in zomerse sferen, bijvoorbeeld een knusse strandstoel met 

wat boeken in een gezellig hoek van het marktplein.
• Boeken uitdelen op een publieke, zonnige plaats, met een verwijzing naar de  

campagne. Stop in elk boek een bladwijzer.
• Promotie maken bij het lokale jeugdhuis, speelpleinwerking of jeugdbewegingen. 

Hierbij kan de tekenplaat zeker van pas komen.
• Een (bibliotheek)stand op een lokale (cultuur)markt.
• Een flashmob of een voorleesactie op een publieke plaats.  

Deel daarbij kaartjes of bladwijzers uit.
• Een teken- of kleurmoment voor kinderen: laat hen bv. naar het voorbeeld van  

Eva Mouton een klavertje vier tekenen over de bibliotheek; spreek tijdens het  
evenement de ouders aan.

Zoek contact met lokale partners. Kijk wat hun plannen zijn en hoe je samen kunt werken:
• Lokale culturele initiatieven.
• Jeugdhuizen.
• Jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen.
• Lokale partners waarmee je samenwerkt, zoals het cultuur- of gemeenschapscen-

trum, een museum, Vormingplus, lokaal dienstencentrum, sociale organisaties, enz.
• De lokale bibliotheekraad of cultuurraad 

http://www.bibvooriedereen.be/uploads/1/0/8/9/108988937/bibliotheekcharter_2018_petitie_outlines.pdf
http://www.bibvooriedereen.be
http://www.bibvooriedereen.be/campagnemateriaal.html
http://www.bibvooriedereen.be/uploads/1/0/8/9/108988937/kleur-_en_tekenplaat_oulines.medres.pdf
http://www.bibvooriedereen.be/campagnemateriaal.html
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Zoek lokale ambassadeurs, bekende Vlamingen uit jouw regio: 
• #Bibvooriedereen heeft doorheen de laatste maanden verschillende ambassadeurs 

gevonden. Ken je nog een lokale BV in jouw regio die tijdens de zomermaanden  
wel te vinden is voor een mooie actie om onze campagne en hart onder de riem  
te steken?

Verspreid de boodschap en maak hierbij gebruik van het materiaal beschikbaar op 
www.bibvooriedereen.be en gebruik steeds de hashtag #bibvooriedereen 

• Maak gebruik van je eigen communicatiekanalen: website, nieuwsbrief, sociale media, 
tijdschrift.

• Laat broodzakken, draagtassen, strandballen, zwembanden, enz. bedrukken met een 
oproep om het charter te ondertekenen.

• Vergeet de hashtag #bibvooriedereen niet.

Bladwijzers, kaarten en affiches sturen we graag op. 
Bestel ze met een mailtje naar vvbad@vvbad.be. 

Heb je zelf nog fantastische ideeën, geef ze zeker door op
bibvooriedereen@vvbad.be

Deze campagne wordt onderschreven door:

BoekenOverleg, Creatief Schrijven, Cultuurconnect, CVO GO IVO Brugge, Davidsfonds, FMDO, Gezinsbond, GAU,  
Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, HVV, IBBY Vlaanderen, Idereen Leest, Jeugd en Poëzie, KANTL,  
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, De Leesbeesten, LINC, Luisterpunt, Masereelfonds, Netwerk Basiseducatie,  
Netwerk tegen Armoede, Rode Kruis Vlaanderen, Rodenbachfonds, VAV, Vermeylenfonds, Vlaamse Erfgoedbibliotheek,  
Vlaams Fonds voor de Letteren, Vl@s, VLOR, Vormingplus, VVB, VTBKultuur, VVBAD, Willemsfonds

http://www.bibvooriedereen.be

