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2016 TIPS &  INSPIRATIE  VOOR JOUW ACTIE!



RODE NEUZEN DAG KOMT ERAAN
De eerste Rode Neuzen Dag van VTM, Qmusic en Belfius maakte een moeilijk onderwerp 

bespreekbaar: jongeren met psychische problemen voelen zich nu gesteund. En met het 

fantastische bedrag dat we samen inzamelden, hebben we de eerste stappen gezet om deze 

jongeren de zorg te geven die ze nodig hebben. Maar er is nog veel werk aan de winkel!

Vandaar dat we nu heel Vlaanderen opnieuw aansporen iets gek te doen, samen met Sam, Heidi, 

Koen, Jonas en Evi. Want op zaterdag 3 december 2016 vieren we Rode Neuzen Dag 2016. 

HOE KAN JIJ HELPEN?
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NEUZEN VERKOPEN
Vorig jaar verkochten we samen 

meer dan 350.000 Rode Neuzen. 

Dit jaar hebben we niet één, 

maar vijf Rode Neuzen. Een hele 

familie! Hoeveel verkoop jij er?

ACTIES ORGANISEREN
Lachen helpt - dat blijft 

ons motto. Maak van jouw 

actie dan ook echt een 
‘fun-raising’ actie. 

Want Rode Neuzen Dag is het 

perfecte excuus om grenzen 

te verleggen en je gekste 

dromen uit te voeren.



PLAN JE ACTIE!
Save the date: Zet Rode Neuzen Dag 

2016 nu al in je agenda. Neem een rode 

stift en stip 3 december 2016 aan. Het 

aftellen kan beginnen! 

Laat het weten! Wil je een actie organise-

ren op je werk of school? Breng je baas of 

directeur zo snel mogelijk op de hoogte. 

Met hen aan boord zal de organisatie van 

je actie zeker vlotter verlopen.  

Wie doet mee? Vraag vrienden en 

collega’s om mee je actie op touw te 

zetten. Vele handen maken licht werk.

Maak lawaai! Vertel, like en share. Hang 

de Rode Neuzen posters goed zichtbaar, 

maak het extra feestelijk en kleef stickers 

waar je kan. Dit promomateriaal bestel je 

makkelijk via rodeneuzendag.be

ZET JE ACTIE 
OP KAART
Voor al je initiatieven, vragen en 
informatie kan je dit jaar weer 
op één adres terecht: onze officiële 
website rodeneuzendag.be

ONLINE... DAAR MOET JE ZIJN
1. Registreer je actie en zet ze letterlijk  

op de kaart

2. Bestel je Rode Neuzen

3. Vraag promomateriaal voor je actie aan 

4. Ontdek tips om je actie extra  

in de verf te zetten

PROFESSOR SNIFFDJ NIËSTOJACK-A-HOY HA-CHOO SNOTTE BELLE

ONTDEK DE 5 RODE NEUZEN



Wil je ook een actie op poten zetten? Op school, op het werk, in je buurt of  
gewoon met enkele vrienden? Laat je fantasie gerust de vrije loop en… 
ga ervoor. Je vindt een massa tips én promotiemateriaal op rodeneuzendag.be. 
Zoek je nog een leuk idee? We geven je graag wat inspiratie:

VOOR DE SNOEPERS
Vul een grote pot met rode snoepjes. Wie een 

kleine bijdrage betaalt voor Rode Neuzen Dag, 

mag raden hoeveel snoepjes erin zitten. 

Diegene die het dichtst bij het juiste aantal zit, 

wint de pot snoep.

SPORT-ER-OP-LOS
Sporten is gezond. En plezant. Daarom: een 

sportwedstrijdje? Deelnemers betalen een 

kleine bijdrage en de verliezer trakteert – 

of verdubbelt het bedrag voor Rode Neuzen 

Dag. Mag het grootser? Zwem in het lokale 

zwembad naar Engeland, fiets de wereld 

rond,… 

DURVEN ÉN DOEN
Bedenk een hilarische opdracht en zoek dan 

vrijwilligers om deze uit te voeren. Supporters 

kunnen tegen een klein bedrag stemmen 

welke vrijwilliger de opdracht krijgt. Meesters, 

juffen, ouders en bazen zijn hier de gedroomde 

kandidaten voor. 

CARNAVAL IN DE HERFST
Laat je sponsoren om een Rode Neus te dragen. 

Een uur, een hele dag… Ga een stap verder 

en kleed je een hele dag veel chiquer dan je 

gewoon bent (of juist minder stijf). 

En uiteraard kan je met geverfde haren, pruiken 

en make-up ook oneindig gekke dingen doen.

EEN ACTIE ORGANISEREN?
EENVOUDIGER DAN JE DENKT

HET HOOGTEPUNT VAN 
JULLIE INSPANNINGEN

Noteer 3 december alvast met rode stip in jouw agenda. Want op die dag 
gaan we helemaal rood! ’s Avonds onthullen we de opbrengst van al jullie acties, 
en ook overdag maken we er samen 100% Rode Neuzen Dag van. 

Zet ‘s morgens je Rode Neus op en geef ook je kleren die rode touch. En ’s avonds… dan organiseer

je toch een tv-party om samen de slotshow te volgen met familie, vrienden en collega’s? Je kan 

rode hapjes en drankjes serveren en eventueel entreegeld vragen: een kleine, laatste bijdrage voor 

Rode Neuzen Dag! Zo sluiten we 3 december samen af met een fantastisch eindbedrag.
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ZOETE KOEK
Wie houdt er niet van vers gebak? Ga aan 

de slag en maak je favoriete dessertje waar 

iedereen zijn vingers van aflikt. Versier met rode 

decoraties en verkoop in jullie buurt.

ROMMELMARKT
Haal al je miskopen, ongebruikte spullen of 

miskende schatten uit de garage en organiseer 

samen met de hele buurt een tweedehands-

verkoop voor Rode Neuzen Dag.

LEVE DE CONCURRENTIE!
Sponsor iemand om gedurende een hele dag 

een T-shirt of sjaal van een concurrerende 

voetbalploeg, muziekband… te dragen.

BIJT OP JE TONG
Maak een lijst met woorden die jullie vaak 

gebruiken. Deze mogen jullie gedurende 

één dag niet gebruiken. Het verboden 

woord gebruiken = betalen. Of nog straffer: 

kan iemand een hele dag zwijgen?

DE KLASSIEKERS
Kwissen, talentenjacht organiseren, helden- 

uitdagingen aangaan, jezelf als klusjesman of 

huishoudhulp verkopen,… Bekende formules, 

maar elke keer gegarandeerd dikke fun!

THUIS OP RESTAURANT
Nodig enkele vrienden uit voor een etentje 

en laat hen een bedrag naar keuze neertellen 

voor jouw kooktalent. 

ONTDEK MEER TIPS, 
INFORMATIE EN 

PROMOTIEMATERIAAL  
VOOR JE ACTIE OP  

RODENEUZENDAG.BE
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