
Gratis Toolkit Mooi 
Schoon Evenement
Middelen om zelf aan de slag te gaan

MOOI SCHOONSUPPORTER VANWIJ ZIJN
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GRATIS Toolkit Mooi Schoon Evenement

Gebleken is dat een evenemententerrein schoner blijft wanneer je vanaf het begin een paar mensen (circa                

5 personen, afhankelijk van de grootte van het evenement) inzet om de hele dag het terrein met een afvalgrijper en 

een vuilniszak zichtbaar vrij te houden van zwerfvuil.

Vanuit Mooi Schoon bieden wij gratis de ‘Toolkit Mooi Schoon Evenement’ aan. De Toolkit bestaat uit de volgende 

materialen die we je kunnen lenen om het evenement nóg schoner te krijgen/houden: 

1. Toolkit Mooi Schoon Evenement  
Vrijwilligers houden het terrein schoon vanaf het begin van het evenement. De toolkit bestaat uit de 

volgende middelen: 

• 5 afvalgrijpers; 

• 5 paar handschoenen;

• 1 rol vuilniszakken;

• 5 hesjes met de tekst ‘Wij zijn Supporter van Mooi Schoon’;

• 1 spandoek met de tekst ‘Op een schoon evenement is iedereen vrolijker’.

2. Glutton
Je kunt op basis van beschikbaarheid de Glutton inzetten. 

Dat is een zwerfvuil stofzuiger (zie foto hiernaast).   

De Glutton wordt bediend door een ROVA-medewerker en 

kan overdag ingezet worden. De Glutton werkt overigens 

alleen op verharde ondergrond en bijvoorbeeld niet op gras. 

3. Campagnebeeld Mooi Schoon
We leveren het campagnebeeld ‘Mooi Schoon evenement’ aan, te gebruiken voor diverse doeleinden, 

zoals voor Facebook etc.

4. Promotie evenement op mooi-schoon.nl
We vermelden het evenement op de ‘schone evenementen’ kaart van Mooi Schoon op mooi-schoon.nl.

Wanneer je gebruik wilt maken van de gratis toolkit, kun je deze uiterlijk 4 weken voor het evenement via het 

bestelformulier aanvragen of stuur een mail naar info@mooi-schoon.nl. 

In de week voorafgaand aan het evenement worden de materialen gratis afgeleverd.
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Bestelformulier Gratis Toolkit Mooi Schoon Evenement

Naam evenement

 

Datum evenement

Afleveradres straat

Afleveradres postcode                            Plaats: 

Gemeente

Contactpersoon

Telefoonnummer 

Email adres

Om het evenement nog schoner te maken leen ik graag (kruisje plaatsen)

  De toolkit bestaande uit 5 afvalgrijpers, 5 paar handschoenen, 5 shirts, 1 rol vuilniszakken,  

1 spandoek met de tekst ‘Op een schoon evenement is iedereen vrolijker’. 

 De Glutton, de evenementen-stofzuiger (indien beschikbaar).

Datum/data waarop je de Glutton in wilt zetten: 

Locatie waar de medewerker met Glutton zich kan melden:

 

          Tijd:          uur

Mail het ingevulde formulier naar info@mooi-schoon.nl.

Na ontvangst van dit formulier nemen wij telefonisch contact met je op.


