DRAAIBOEK
HOE ORGANISEER IK EEN
ACTIVITEIT
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Hoe organiseer je een activiteit
Uitleg
Iets organiseren kan iedereen. Maar tussen organiseren en goed organiseren zit een heel groot
verschil. Dit draaiboek gaat over hoe je een activiteit GOED organiseert, dus waar je allemaal aan
moet denken en hoe je te werk gaat.
Algemene gegevens
Bij het organiseren van een activiteit krijg je te maken met 7 W’s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

WAAROM
WIE
WAT
WAAR
WANNEER
WELKE manier (hoe)

7. WAT daarna

om welke reden(en) wil je een activiteit organiseren?
voor wie, welke leeftijd organiseer je deze activiteit?
welke activiteit ga je organiseren?
op welke plaats/accommodatie ga je de activiteit organiseren?
op welke dag/dagdeel en welk tijdstip organiseer je de activiteit?
hoe en op welke manier organiseer je een activiteit, dus waar moet je
aan denken?
wat gebeurt er na afloop van de activiteit?

Zoals je al gemerkt hebt zijn het allemaal vragen. Als je een activiteit wilt organiseren moet je deze 7
vragen beantwoorden. Dit is jouw eerste stap en daarmee wordt al een heleboel duidelijk.
WAAROM?
Waarom wil je een activiteit organiseren? Voor welke reden(en) kies je: bijvoorbeeld ter gelegenheid
van een jubileum, een wedstrijd, een evenement of iets dergelijks. Naar aanleiding van de gevonden
reden(en) bepaal je wat voor een activiteit je gaat organiseren.
WIE?
Voor wie, welke leeftijdsgroepen wil je een activiteit gaan organiseren?
WAT?
Wat voor een activiteit ga je organiseren? Dit heeft te maken wat voor een doelgroep c.q.
leeftijdsgroep je voor ogen hebt. Bijvoorbeeld voor een groep jongeren organiseer je een dropping of
Kartactiviteit, en geen Kienavond etc.
WAAR?
Als je weet wat voor een activiteit voor wie gaat organiseren moet je gaan plannen waar je deze
activiteit kunt gaan houden. Houdt hierbij rekening met de doelgroep. Bijvoorbeeld: voor een
activiteit van een groep kleuters geen accommodatie die achteraf en moeilijk bereikbaar is.
WANNEER?
Als de accommodatie naar jouw idee prima is voor de activiteit en redelijk tot goed bereikbaar is,
moet je de dag gaan bepalen wanneer de activiteit gehouden wordt. Je moet rekening houden met:





Schoolvakanties
Wintersportvakanties van de ouders (voorjaarvakantie)
Beschikbaarheid van de accommodatie zelf
Grote activiteiten van andere clubs (als er een feesttent in het dorp/wijk staat waar een
muziekband komt ga je niet een discoavond organiseren. Als het Nederlands elftal speelt
tijdens WK weet je ook dat er vele niet zullen komen.)
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 De activiteit op zich; een Kerstdisco organiseer je in december en niet in januari!
 Voorbereidingstijd die je nodig hebt.
WELKE manier?
Hoe en op welke manier ga jij deze activiteit op dat tijdstip in die accommodatie met deze groep
mensen organiseren?
De eerste vijf W’s zijn snel te beantwoorden. Maar hoe je de activiteit gaat organiseren gaat niet zo
snel. Daar komt veel meer bij kijken! Dit wordt uitgebreid behandeld in de onderdelen “de
organisatie vooraf” en “de organisatie van de activiteit zelf”.
WAT daarna?
Als de activiteit afgelopen is, is de organisatie nog niet afgelopen. Want er moet nog opgeruimd
worden, maar het nabespreken (evalueren) van de activiteit is eigenlijk nog belangrijker. Waarom?
Omdat je naar aanleiding van de genoemde punten uit de evaluatie weer kunt leren voor een
volgende keer. Schrijf ze dan ook op en bewaar ze! Ook dit item wordt behandeld in het onderdeel
(evaluatie).
Wat vaak vergeten wordt is om het succes van de activiteit te delen. Door achteraf het
“succesverhaal” naar buiten te brengen, maak je reclame voor een volgende activiteit die je gaat
organiseren.
 De organisatie vooraf (planning en voorbereiding)
 De organisatie van de activiteit (realisatie)
 De organisatie na afloop (evaluatie en succesverhaal delen)
Bovenstaand is de logische volgorde om een activiteit te organiseren.
Na de “algemene gegevens” wordt de “organisatie van de activiteit” beschreven. Deze keuze is
gemaakt om je een indruk te geven van de inhoud van de activiteit. Zodat eerst de inhoud van de
activiteit duidelijk is en pas daarna wordt de voorbereiding van de activiteit beschreven en komt ook
duidelijk over. In werkelijkheid begin je bij het begin dus bij “de organisatie vooraf”.
1) DE ORGANISATIE VOORAF
Planning en voorbereiding zijn hierbij de trefwoorden. Je moet ruim van tevoren beginnen om alles
op tijd klaar te krijgen!
Planning:
Het is belangrijk en tevens een goed hulpmiddel om een schema te maken en je hieraan te houden!
Het schema is een overzicht van de taken (wat moet er gedaan worden) en een taakverdeling (wie
doet wat en is waar verantwoordelijk voor). In de bijlagen tref je verschillende schema’s aan: een
taakverdeling-schema, een checklist en een werkgroep-hulplijst maar ook een kostenschema. Je
kunt deze zelf aanpassen naar gelang activiteit –taken en het doel waarvoor je het schema wilt
gebruiken.
In het kort worden dan de meest voorkomende taken opgeschreven. Waar moet je dus allemaal aan
denken!
De datum van de activiteit en de activiteit zelf zijn bekend (dit zijn de antwoorden van de eerste 5
W’s). Nu weet je ook wat voor accommodatie je nodig hebt en/of die moet je gaan huren. Dit is de
eerste taak en kun je op één van de voorbeeld schema’s van de bijlagen schrijven.
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* Accommodatie huren/locatie regelen
De zaalbeheerder of de overkoepelende organisatie die de locatie beheert bellen: vragen of op die
datum en dat tijdstip de zaal of locatie vrij is, reserveren en vragen om een schriftelijke bevestiging.
Vergeet niet te vragen wat de kosten zijn. Deze kun je vervolgens meteen meenemen in de
begroting en kijken of dit ongeveer gelijk is aan het budget dat je te besteden hebt.
* Publiciteit verzorgen
Nu zijn datum, plaats en doelgroep bekend dus kun je de activiteit aankondigen bij de doelgroep. Het
is niet alleen belangrijk om te zorgen voor een aantrekkelijk programma. Maar ook een goede
presentatie in de vorm van een uitnodigende aankondiging is vereist om deelname aan je activiteit te
garanderen. Pas de stijl/lay-out aan op je doelgroep!
 Stukje schrijven voor het wijkblad, weekkrant, clubblad of de pers.
 Folders/flyers en posters maken en uitdelen.
 Folders/flyers verspreiden op plaatsen waar de doelgroep komt (bij jongeren bijv. de scholen
of jongerenwerkers vragen voor verspreiding, ophangen in de frituur of bejaardentehuis bij
een activiteit voor ouderen etc.).
 Social media gebruiken zoals Facebook-Twitter.
Wat moet je in de aankondiging allemaal vermelden?








Activiteit
Leeftijd van de deelnemers
Datum
Plaats
Tijd
Eventuele kosten
Contactgegevens zoals adres en contactpersoon voor meer informatie

Als de 1ste aankondiging geweest is moet je intussen de activiteit verder gaan uitwerken. Hierbij moet
aan de hand van “brainstorming” tijdens de vergadering de activiteit zelf op papier worden gezet om
daarna en daarbij het materiaal te gaan verzamelen.
* Materiaal verzamelen
Het verloop en de inhoud van de activiteit op papier zetten. Aan de hand van deze inhoud en
activiteit het materiaal voor de activiteit op papier zetten en gaan verzamelen. Wie heeft wat, en:
hoe komen we eraan?
Als je bijvoorbeeld een spellen circuit wilt organiseren zet je het sport en spelverloop op papier. Aan
de hand van deze 'spelregels’ zie je welke materialen je nodig hebt. Bijvoorbeeld skippyballen,
fluitjes, scoreformulieren etc.. Gebruik hiervoor ook één van de schema’s van de bijlagen!
*Leiding/medewerkers vragen
Naast alle -beschikbare- medewerkers heb je misschien nog meer leiding/medewerkers nodig. Vraag
mensen ruim van te voren en instrueer ze goed. Bij kinderactiviteiten kun je denken om ouders te
vragen voor hulp, bij een wijkactiviteit vraag wijkbewoners voor hulp. Kijk in je bestaande
netwerken/omgeving.. Of maak een vacature voor de klus met de vraag voor vrijwilligers en plaats
deze bij een vrijwilligerscentrale!
*Maken van een begroting
Van de activiteit moet een begroting gemaakt worden. De financiële handelingen moeten door een
medewerker (bijv. penningmeester) gedaan en gecheckt worden. Is er een penningmeester, dan ligt
het voor de hand dat hij/zij naast meedenken over al de taken, de begroting maakt. Dit is immers
zijn/haar specifieke taak.
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Als de bovengenoemde taken uitgevoerd zijn en de planning klopt dan is het bijna zover….De
activiteit staat voor de deur…..Het is heel belangrijk om vlak voor de activiteit te vergaderen om alle
details door te nemen aan de hand van een checklist (zie checklist in de bijlage).
*Coördineren van alle werkzaamheden
Op de checklist staat de taakverdeling en de coördinator houdt in de gaten of alles gebeurt en op tijd
is gebeurd. Dit kan tussentijds (aan te bevelen), maar zeker op de laatste vergadering!
Achter elke * staat een taakomschrijving en achter elke taak moet een naam ingevuld worden van
iemand die verantwoordelijk is voor deze taak. Dit is een van de eerste punten in de planning en de
voorbereiding en staat dus op de checklist!
2) ORGANISATIE VAN DE ACTIVITEIT
Tijdens de laatste vergadering is afgesproken wie tijdens de activiteit wat doet. Voorkeur heeft om
een apart draaiboek te maken wie wat tijdens de activiteit doet. Dus samengevat een draaiboek
specifiek voor de dag zelf waarop de activiteit plaats vindt. Dit kan zijn:
 Voor de activiteit plaats vindt:
-Op tijd aanwezig (minimaal ½ uur van te voren);
-Accommodatie versieren en materiaal klaar zetten
 Tijdens de activiteit:
-Deelnemers verwelkomen, uitleg geven van de activiteit, (spel)regels kenbaar maken etc.
bardiensten, entree- bonnenverkoop etc.
 Na afloop:
Alle medewerkers ruimen op etc.....
3) EVALUATIE
Na zoveel voorbereiding waarbij de hele activiteit op papier staat is het belangrijk om het geheel af
te ronden. Is alles gegaan zoals van tevoren was gepland? Wat ging er fout en wat ging er goed? Hoe
kan het de volgende keer beter, heeft iedereen zijn/haar taak uitgevoerd? Door deze vragen te
beantwoorden evalueer je de activiteit. Dit is heel belangrijk voor een volgende keer!!!
In korte punten kun je al je informatie noteren op het evaluatieformulier van de bijlage.
3b) Vertel over jullie succes!
Na afloop bazuin je natuurlijk rond hoe geweldig jullie evenement was. Immers, als je nu iedereen
laat weten hoe geweldig het was, kun je de volgende keer zeker zijn van een hoge opkomst.
Bedenk nu dus alvast hoe jullie dat straks gaan doen.
Bijvoorbeeld:



Zorg dat er foto's worden gemaakt!
Schrijf een verslag met foto's voor de website, club-,wijk- of weekblad, krant e.d.

Actie: …………………………………………………… door wie: ………………………………………………
Actie: …………………………………………………… door wie: ………………………………………………
SUCCES MET HET MAKEN VAN EEN DRAAIBOEK VOOR HET ORGANISEREN VAN JOUW ACTIVITEIT!
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Bijlage 1

Taakverdeling
Taak
Locatie vastleggen

Uitvoerende

Voor wanneer

Maken flyer / poster
Uitzetten flyer / poster
Beheer financiën
Inschrijvingen ontvangen
Programma maken
Tijdsplanning maken
Bestuur en leiding
Informeren
Materialen kopen
Inkopen drinken
Inkopen snoepgoed
Hulpouders regelen
Locatie in orde maken
Materialen klaarzetten
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Bijlage 2

Checklist
Een duidelijk overzicht voor degenen die verantwoordelijk zijn bij de activiteit.
Tijd/Wanneer

Wie

Waar

Wat

Opmerkingen

check
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Bijlage 3

Hulplijst werkgroep
Wat

Wie regelt dit

Welke datum

Kosten

Locatie
zaal
Materiaal
ballonnen
discolampen
Catering
frisdrank
chips
snoepgoed
Mankracht
Ehbo’rs
hulpouders
leiding
Diversen
pennen
papier
flapover
Promotiemateriaal
Posters
Flyers
persbericht
Algemeen
Vergunning voor het
evenement
Brandweer politie
inlichten
verzekering
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Bijlage 4

Voorbeeld Begroting
Verwachte kosten

Werkelijke kosten

Locatie
Huur accommodatie/zaal
Aankleding zaal
ballonnen
discolampen
geluidsinstalatie
catering
frisdrank
snoepgoed
chips

mankracht

Promotiemateriaal
Drukkosten flyers
Drukkosten Posters
Verzendkosten uitnodiging
Diversen
pennen
papier
onvoorzien

9
Draaiboek “Hoe organiseer ik een activiteit“

Vrijwilligerscentrale-WM

EVALUATIEFORMULIER
Algemene gegevens
 Naam en korte omschrijving

…………………………………………………………………………………..

 Van de activiteit

…………………………………………………………………………………..

 Doelstelling

…………………………………………………………………………………..

 Datum

…………………………………………………………………………………..

 Plaats

…………………………………………………………………………………..

 Dagdeel/aanvangstijd/tijdsduur

…………………………………………………………………………………..

 Leeftijdsgroepen

…………………………………………………………………………………..

 Leden/niet-leden

…………………………………………………………………………………..

 Aantal deelnemers

…………………………………………………………………………………..

Publiciteit
 Op welke manier propaganda
gemaakt?
 Clubblad/folder op les/affiche/
Huis aan huisfolders/krantenBerichtje/radio/tv

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Organisatie
 Voorbereidingen
- gericht op welke leeftijdsgroep

…………………………………………………………………………………..

- duidelijk afspraken met bestuur
en organisatie?

…………………………………………………………………………………..

- materialen

…………………………………………………………………………………..

- waar vandaan?

…………………………………………………………………………………..

- welke?

…………………………………………………………………………………..

- taakverdeling

…………………………………………………………………………………..

- wie deed wat?
 publiciteit
 accommodatie
 materialen
 financiën
 deelnemers

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
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 Tijdens de activiteit
- wie deed wat?




inleiding
speluitleg
na afloop

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

- opruimen

………………………………………………………………………………….

- nabespreken v/d activiteit

………………………………………………………………………………….

- verslag schrijven

………………………………………………………………………………….

- functioneren v/d leiding

………………………………………………………………………………….

- begroting

………………………………………………………………………………….

- Wat was de begroting?

…………………………………………………………………………….......








Uitgaven
Accommodatie
Materiaal
Publiciteit
Versnaperingen
Inkomsten entreegeld

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Eventuele suggesties voor de volgende keer:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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