
CAMPAGNE MATERIALEN 
VOOR EVENEMENTORGANISATOREN



Respect voor Dordt

Respect voor Dordt betekent respect hebben voor de mooie, historische stad en 
samenwerken aan schone evenementen. Of uw evenement nu groot of klein is, 
iedereen kan hier aan meewerken. We vinden dit als gemeente zo belangrijk, dat 
we evenementorganisators die verantwoordelijkheid nemen voor een schone 
uitstraling, graag ondersteunen. 
In ruil hiervoor vragen we toewijding aan het organiseren van een schoon 
evenement. We ontvangen graag een kort overzicht van de maatregelen die u 
zelf treft om het evenement schoon te houden en een aantal mooie foto’s van de 
campagne inzet tijdens uw evenement.

Dit overzicht geeft de mogelijkheden weer die de campagne ‘Respect voor Dordt’ 
biedt. We gaan graag in gesprek om te zien welke middelen het beste voor  
úw evenement zijn. 

Inhoud beschikbare materialen in campagne stijl:
- afvaleilanden
- beachflags
- vlaggetjes
- tie bins
- picknickkleedjes
- schoonmaak attributen
- campagne uitingen
- campagne uitingen online 
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Afvaleilanden  
in campagne stijl

Zonder meerkosten voor gescheiden inzameling

U kunt bij Netwerk containers inhuren voor het afval. De gemeente biedt aan 
om voor dezelfde prijs als normale eilanden,  eilanden voor gescheiden afval 
neer te zetten. Zo kan plastic en restafval apart worden ingezameld. Normaal 
gesproken brengt dit meer kosten met zich mee (o.a. vanwege meer logistieke 
handelingen). Binnen Respect voor Dordt niet. 

Beschikbaar: 
- afvaleilanden voor gescheiden afval (restafval en plastic) 
- bijpassende borden met herkenbaar logo en aanduiding van het soort afval 
- genummerde schilden (makkelijk om door te geven welke bak vol is en 

geleegd moet worden) 

Uitgangspunten: 
- U neemt als organisator (voldoende) standaard afvalcontainers af. 
- Het aanbod van gescheiden afvaleilanden geldt exclusief bij samenwerking 

met Netwerk als reinigingsbedrijf. 
- De meerkosten voor het inzamelen van gescheiden afval zijn voor de gemeente.
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Beachflags

Er zijn 10 beachflags beschikbaar in de campagne kleuren rood en blauw

Beachflags dragen bij aan herkenning en zichtbaarheid van deelname aan Respect 
voor Dordt. Het zorgt voor een duidelijke herkenning van de campagne en een 
vrolijke aankleding van uw evenement. Ze zijn handig neer te zetten op strategische 
locaties.

Uitgangspunten:
- De beachflags zijn af te halen bij Netwerk. 
- Als u Netwerk niet inhuurt als afvalinzamelaar kunt u toch gebruik maken van de 

beachflags. 
- U tekent bij Netwerk een ‘uitleenbon’, zodat de materialen weer retour komen. 
- We ontvangen graag foto’s van uw evenement (‘Respect voor Dordt in werking’).
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vlaggetjes

De Vlaggetjes zijn 20 x 30 cm. Er zit 14 meter aan elke vlaggenlijn. 
In totaal zijn er 15 lijnen beschikbaar. 

Ook de vlaggetjes dragen bij aan herkenning en zichtbaarheid van deelname aan 
Respect voor Dordt. De vlaggetjes zijn bedoeld om een kraam mee aan te kleden. 
Bijvoorbeeld op de plek waar bezoekers informatie ontvangen of picknickkleedjes 
kunnen halen.

Uitgangspunten:
- De vlaggetjes zijn af te halen bij Netwerk. 
- Als u Netwerk niet inhuurt als afvalinzamelaar kunt u toch gebruik maken van  

de vlaggetjes. 
- U tekent bij Netwerk een ‘uitleenbon’, zodat de materialen weer retour komen. 
- We ontvangen graag foto’s van uw evenement (‘Respect voor Dordt in werking’). 
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Tie bins

Tie bins zijn tijdelijke vuilnisbakken. Deze sterke doorzichtige zakken kunnen 
door een handig systeem makkelijk worden opgehangen in de openbare ruimte, 
bijvoorbeeld aan een lantarenpaal. Tie bins kunnen hierdoor goed ingezet worden 
op aanlooproutes, maar zijn bij uitstek ook geschikt voor kleinere evenementen  
(die geen afvalverwerker inhuren). Ze zijn eenmalig te gebruiken.

- U kunt zoveel tie bins ontvangen als voor uw evenement wenselijk/ nodig is. 

Uitgangspunten:
- De tie bins zijn af te halen bij Netwerk. 
- Als u Netwerk niet inhuurt als afvalinzamelaar kunt u toch prima gebruik maken 

van de tie bins.
- U bent zelf verantwoordelijk voor het goed afvoeren van het afval dat met de tie 

bins wordt ingezameld; de gemeente kan dit niet doen. 
- Netwerk heeft hiertoe mogelijkheden; hier zijn wel kosten aan verbonden. Het is 

niet verplicht dit bij Netwerk uit te besteden.  
- U tekent bij Netwerk een ‘uitleenbon’, zodat niet-gebruikte tie bins weer retour komen.
- We ontvangen graag foto’s van uw evenement (‘Respect voor Dordt in werking’). 
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Picknickkleedjes

Clean Picknick kleedjes zijn plastic kleedjes voor eenmalig gebruik. Na afloop 
van de picknick kunnen ze als vuilniszak gebruikt worden. Er zijn twee houders 
beschikbaar waar de kleedjes handig vanaf kunnen worden gehaald. 

U kunt zoveel picknickkleedjes ontvangen als voor uw evenement wenselijk/ nodig is. 

Uitgangspunten:
- De picknickkleedjes zijn af te halen bij Netwerk. 
- Als u Netwerk niet inhuurt als afvalinzamelaar kunt u toch prima gebruik maken 

van de kleedjes.
- U bent zelf verantwoordelijk voor het goed afvoeren van het afval dat met de 

kleedjes is ingezameld; de gemeente kan dit niet doen. Netwerk heeft hiertoe 
mogelijkheden; hier zijn wel kosten aan verbonden. (Het is niet verplicht dit bij 
Netwerk uit te besteden). 

- U tekent bij Netwerk een ‘uitleenbon’, zodat niet-gebruikte kleedjes weer retour 
komen. 

- We ontvangen graag foto’s van uw evenement (‘Respect voor Dordt in werking’).
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Schoonmaak attributen

Via Respect voor Dordt kunt u allerlei materialen afhalen of lenen om uw evenement 
gemakkelijker schoon te maken. De spullen zijn voorradig bij Duurzaamheidscentrum 
Weizigt. 

- afvalknijpers
- zakringen
- vuilniszakken
- hesjes 
- bezems 
- emmers/scheppen
- handschoenen
- karretjes; voor het gescheiden inzamelen van afval

Uitgangspunten:
- Alle beschikbare materialen zijn af te halen bij Duurzaamheidscentrum Weizigt 

op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
- Bij grotere hoeveelheden graag van tevoren even bellen, zodat we kunnen zorgen 

dat er genoeg spullen op voorraad zijn.
- U vult bij Weizigt een formulier in met uw gegevens.
- De karretjes kunt u alleen lenen; alle overige materialen mag u houden (retour 

brengen mag natuurlijk ook). 
- U bent zelf verantwoordelijk voor het goed afvoeren van het afval dat u inzamelt; 

de gemeente kan dit niet doen. Netwerk heeft hiertoe mogelijkheden; hier zijn 
wel kosten aan verbonden.
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Campagne uitingen

Spandoeken

Het is belangrijk bezoekers te bereiken met de oproep om de stad schoon te 
houden. Voor deze communicatie zijn verschillende spandoeken beschikbaar 
om uw evenement aan te kleden. Voor bijvoorbeeld de herkenbaarheid van een 
informatie stand.

Spandoek groot; 4x1 meter
Spandoek klein; 1x1 meter

Uitgangspunten:
- De spandoeken zijn af te halen bij Netwerk. 
- Als u Netwerk niet inhuurt als afvalinzamelaar kunt u toch prima gebruik maken 

van de spandoeken.
- U tekent bij Netwerk een ‘uitleenbon’, zodat de materialen weer retour komen. 
- We ontvangen graag foto’s van uw evenement (‘Respect voor Dordt in werking’). 
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Campagne uitingen online

Social media en Respect voor Dordt uitingen voor op uw website

Het is belangrijk bezoekers te bereiken met de oproep om de stad schoon te houden. 
Ook online. Voor de communicatie op uw website en social media is een pakket  
van  campagne uitingen beschikbaar (gemakkelijk aan te passen aan uw evenement): 
- button voor op uw website.
- standaard testimonial voor website.
- social media posts voorafgaand, tijdens en na afloop van evenement.
- logo’s en uitingen beschikbaar voor andere toepassingen. 

Uitgangspunten:
- Voor grotere evenementen gaan we er vanuit dat u de communicatie-inhoud 

gebruikt/toepast.
- Voor kleinere evenementen hopen we dit uiteraard ook, aangezien dit ondersteunend is 

aan de campagne. 
- In overleg is te bespreken hoe we de communicatie-inhoud voor uw evenement op 

maat kunnen vormgeven.

Facebook algemene post

Facebook “mogelijke aangepaste 
post voor evenement”
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Voor grotere evenementen (100.000 + bezoekers) is er meer mogelijk en kunnen 
we een gerichtere aanpak afstemmen; informatie op aanvraag.

Huurt u Netwerk in? 
Dan zorgen zij voor de afvoer van het afval en de verwerking ervan. Hier zijn kosten 
aan verbonden. 

Huurt u noch Netwerk noch een andere afvalinzamelaar in?
De gemeente kan er helaas niet voor zorgen dat het afval van uw evenement 
opgehaald wordt, ook niet als u het goed verzamelt en schoonhoudt of gebruik 
maakt van de middelen bij Respect voor Dordt. 

Wilt u gebruik maken van de voorzieningen van Respect voor Dordt, terwijl u 
niet met Netwerk samenwerkt? Geen probleem! We ontvangen hiervoor graag 
voorafgaand aan de deelname een (kort) overzicht van de maatregelen die u neemt 
om uw evenement schoon te houden. 

Dit kunt u sturen naar a.vanwingerden@netwerknv.nl . 
 
Als u dit 4-6 weken van te voren doet hebben we genoeg tijd om te kijken welke 
materialen passen bij uw evenement, hier onderling goede afspraken over te 
maken en te zorgen dat alle materialen tijdig klaar liggen.
 
Waar nodig stemmen Netwerk en de gemeente dit verder af.
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Contact

Heeft u interesse in Respect voor Dordt en wilt u advies hebben hoe de campagne 
voor uw evenement kan werken? Neem dan contact op met Adrie van Wingerden 
via a.vanwingerden@netwerknv.nl . U kunt hem ook benaderen als u geen diensten 
van Netwerk afneemt of af wilt afnemen.


