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TIJDSPLANNINGTIJDSPLANNING
Wat? Timing

Ontwikkelingsfase
Leg de datum voor een Freestyle Tour wedstrijd vast, in samenspraak met de club, 

lokale piste en SVL/NSkiV mei

Communiceer deze datum duidelijk met de clubleden en trainers mei

Bedenk welk format gehouden wordt (Big Air, Slopestyle of Rail) en communiceer 
dit met SVL/NSkiV juni

Ontwikkel met een paar trainers of clubleden een goed concept juni

Ontwikkel met een paar trainers of clubleden een overzichtelijk sponsordossier * juni

Voorbereidingsfae
Wijs één coördinator aan die verantwoordelijk is tijdens het evenement en in de 

voorbereiding juni

Sponsoren aanschrijven met het sponsordossier (probeer het evenement kleur te 
geven d.m.v. goodiebags, prijzenpot, side-events etc.) juni t/m september

Ontwikkeling van promomateriaal (fb event pagina, flyer, poster, instagram, 
freestyle recap, nieuwsbrief, etc.)

Na sponsorfase; 
september

Aanschrijven van lokale media (krant en TV) september

Zorg voor een fotograaf en flimer om het evenement in beeld te brengen (Tip: ken je 
clubleden!) september

Zorg voor WiFi en een speaker; bespreek dit met de lokale piste oktober

Leg een begin aan het dagdraaiboek oktober

Leg een taakverdeling vast en stel een taakverantwoordelijke aan oktober

Maak afspraken met de locatie en organisatieteam over de taakverdeling twee maanden vooraf

Houdt contact met SVL/NSkiV en organisatieteam over de taakverdeling twee maanden vooraf

Verspreid het promomateriaal twee maanden vooraf

Afrondingsfase
Maak het dagdraaiboek af één maand vooraf

Controleer of alles geregeld is a.d.h.v. de checklist één maand vooraf

Na het evenement
Breng het beeld materiaal zo snel mogelijk naar buiten Direct na evenement

Nabeschouwing van je evenement, met bedanking aan alle actoren Direct na evenement

Terugbrengen materiaal van sponsoren Na evenement



CHECKLISTCHECKLIST
Wat? Check?

Prijzen?

Extra prijzen?

Locatie op de hoogte van betaling en datum?

Inschrijvingsvoorwaarden duidelijk gecommuniceerd?

Is er een duidelijk format?

Promotiemateriaal?

Duidelijke taakverdeling in de voorbereiding, tijdens en na afloop van het evenement?

Goed contact met team, locatie, SVL/NSkiV en achterban?

Gratis toegang voor trainers op de wedstrijddag?

Mogelijkheid voor supporters om de piste te betreden?

Eten voor de wedstrijdcrew?

Ontvangstlocatie voor startnummeruitgifte?

Afspraken met locatie over geluid?

Is er een speaker?

Is er een podium?

Zijn er shapers?

Is er EHBO?

Alle materialen van de sponsors?

Goodiebags?

WiFi?

Is de achterban warm gemaakt!?

* In het sponsordossier kan het volgende worden opgenomen:
• Event naam;
• Doel;
• Doelgroep;
• Geschat aantal deelnemers + categorieën;
• Duur project;
• Beoogde resultaat;
• Wat wil je van de sponsor;
• Activiteiten/uitvoering plan;
• Totale kosten, inclusief dekkingsplan;
• Waarom het interessant is voor een sponsor om zich aan te sluiten bij het evenement.


