
Wil jij als organisator van een Avond4daagse lid worden van KWbN? Of wil je een nieuwe  
Avond4daagse gaan organiseren? KWbN ondersteunt je graag bij de organisatie van jouw  
Avond4daagse. Als aangesloten lidorganisatie profiteer je van de volgende voordelen:

• Gratis promotiepakket, met o.a. startkaarten, stickervellen, posters, flyers etc.
•  Scherp geprijsde Avond4daagse artikelen, zoals crew-kleding, veiligheidshesjes en routepijlen via 

de Avond4daagse webshop.
• De mogelijkheid de officiële Avond4daagse-medaille te bestellen voor de deelnemers.
• Het Avond4daagse Handboek met praktische tips en handvatten.
• Een Calamiteitenplan op maat, door middel van een handige tool.
• Online inschrijven specifiek voor jouw Avond4daagse: een gemakkelijk en snelle administratie.
• Het verkrijgen van rechtsbevoegdheid.
• Een collectieve aansprakelijkheids-, ongevallenverzekering.
• Je eigen Avond4daagsecoördinator, waar je met al je vragen terecht kunt.

Klik op bovenstaande (blauwe) linkjes om naar de betreffende info op de website te gaan. 

Meer weten?
Klik hieronder op de verschillende items voor meer informatie.

Lid worden van KWbN? Klik hier!
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https://www.avond4daagse.nl/organiseren/promotiematerialen
https://avond4daagseshop.nl/
https://www.avond4daagse.nl/organiseren/medailles
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https://www.avond4daagse.nl/organiseren/online-inschrijven
https://www.kwbn.nl/over-ons/organisatielid-kwbn/collectieve-verzekeringen/
https://www.avond4daagse.nl/organiseren/avond4daagse-coordinatoren


Hoe kan ik lid worden?

Kosten
Een Avond4daagse lidorganisatie betaalt in 2022 een contributiebedrag van € 55,-. De bestuursleden 
welke actief zijn namens de betreffende Avond4daagse zijn vrijgesteld van een eigen afdracht aan 
KWbN. Daarnaast is er een verplichte afname van Avond4daagse medailles. 
 
Lid worden 
Avond4daagsen worden door heel verschillende organisaties geïnitieerd. Soms is dat een buurtvereni-
ging, soms een wandelclub of er wordt een hele nieuwe vereniging of stichting opgericht. Wat al deze 
organisaties gemeen hebben, is dat zij worden geleid door een bestuur. Zo’n bestuur bestaat in de 
regel minimaal uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.  
 
Rechtsbevoegdheid 
In verband met aansprakelijkheid van bestuursleden, is het van belang dat een Avond4daagse-organi-
satie de juiste juridische entiteit heeft. KWbN accepteert daarom alleen organisaties die een stichting 
zijn óf een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Beide hebben statuten die door een notaris 
zijn gepasseerd. 
 
In de statuten staat altijd een artikel over het doel van de organisatie. Hierin moet je in elk geval opne-
men dat de rechtspersoon een wandelevenement organiseert. Dat geldt ook als de Avond4daagse is 
ondergebracht bij een rechtspersoon die in feite niets met de organisatie van het wandelevenement 
te maken heeft, zoals een buurt-, muziek- of voetbalvereniging.  
 
Heeft jouw organisatie nog geen rechtsbevoegdheid? Dan kan KWbN ervoor zorgen dat er een stich-
ting of vereniging wordt opgericht en dat die wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zelf 
hoef je alleen een aantal formulieren in te vullen en de handtekeningen van de oprichters op het 
gemeentehuis te laten legaliseren. Uiteraard brengt KWbN wel de notariskosten bij je in rekening. Op 
verzoek stellen we de facturering uit tot na je eerste Avond4daagse. De kosten voor legalisering van 
handtekeningen voldoe je op het gemeentehuis; van de Kamer van Koophandel krijg je een acceptgi-
ro voor de inschrijfkosten.    
 
Conform de statuten van KWbN moet je tenminste het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en 
penningmeester) bij KWbN laten registreren. Organiseert jouw organisatie alleen een Avond4daagse 
en geen andere wandelevenementen? Dan worden bestuursleden geregistreerd met een kosteloos 
Avond4daagse-lidmaatschap.   

Andere lidmaatschtapsvormen
Organiseer je meer dan alleen een Avond4daagse? Klik dan op onderstaande button voor meer  
informatie over onze overige lidmaatschapsvormen. 

Indien je een lidmaatschap wil afsluiten, mail dan naar info@avond4daagse.nl of bel 024-3655575.  
Wij zorgen ervoor dat we je snel als nieuwe lidorganisatie kunnen verwelkomen.

 

Overige lidmaatschapsvormen

Terug naar menu

https://www.kwbn.nl/over-ons/organisatielid-kwbn/
https://www.kwbn.nl/over-ons/organisatielid-kwbn/


Promotiepakket

KWbN ontwikkelt elk jaar promotiemateriaal, dat je als Avond4daagse-organisatie  
gratis kunt bestellen. Hieronder vind je de verschillende producten.

• Avond4daagse flyers ter promotie in de regio (alleen digitaal beschikbaar).
• Posters A3 en A4 met ruimte voor eigen gegevens (alleen digitaal beschikbaar).
• Grote startkaarten (oranje, groen, blauw, paars, geel en rood).
• Kleine startkaarten (oranje, groen, blauw, paars, geel en rood).
• Stickervellen voor de deelnemers.
• Wandeldiploma’s.
• Bedankkaarten voor vrijwilligers.
• Vrijwilligersspeldjes.
• Spandoeken, vlaggen, beachflags, duurzame routepijlen en andere zaken zijn te 

bestellen via de Avond4daagse webshop.
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Wat was het weer een feest! Je hebt gewandeld, 
gezongen en plezier gemaakt. Voor deze 
geweldige prestatie ontvang je als herinnering dit 
wandeldiploma. Je bent een kanjer!

www.avond4daagse.nl
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Feest bij jou in de buurt!

Zapp Your Planet

Nieuw: Avond4daagse webshop

Ga naar  www.avond4daagse.nl    en schrijf     je in!
Neem je vriendjes mee

YES, 4 dagen feest!

De Avond4daagse is hét sportieve feestje van het jaar! 

Ruim een half miljoen kinderen zijn vier dagen heerlijk 

aan het wandelen, zingen en plezier maken. Met aan het 

eind die schitterende Avond4daagse medaille. Daar wil 

je toch bij zijn? Kijk op www.avond4daagse.nl voor 

een Avond4daagse bij jou in de buurt.

Zapp Your Planet (NPO Zapp) komt in actie 

tegen troep en voor een schonere aarde. 
Sluit je tijdens de Avond4daagse aan bij 
het grootste en leukste opruimteam van 
Nederland! Samen gaan we de strijd aan 
tegen troep. Doe mee en maak kans op 
mooie prijzen. Kijk voor meer info vanaf 
mei op: www.zappyourplanet.nl.

Of je nu het officiële Avond4daagse t-shirt 
zoekt, een pet of een leuk origineel cadeau 
om jouw deelnemer(s) mee te verrassen… 
Je vindt het in de nieuwe Avond4daagse 
webshop op www.avond4daagse.nl.  
Leuk: alle cadeaus kun je personaliseren  
met de naam van de deelnemer! 

Mooie plek voor een selfie!

Frank

Mike

Tessa

Luke

Simone

Goed dat je het papiertje opraapt!

Schrijf je in!

Check!
Party!

Chill!
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Nieuw: Avond4daagse webshop op www.avond4daag
se.n
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Bedankt!

Het was een super feestje!
Check!
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Avond4daagse webshop 

In de Avond4daagse webshop vind je producten die je kunt gebruiken voor jouw 
Avond4daagse.  Het merendeel van de producten is te customizen naar jouw wens. 
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk de naam van jouw Avond4daagse overal terug te laten 
komen, of namen van de vrijwilligers. Qua producten is een divers aanbod terug te 
vinden: van te bedrukken routepijlen tot vlaggen en banners en van veiligheidshesjes 
(officiële) tot crewkleding. 
Daarnaast is ook een verscheidenheid aan items voor de deelnemers te vinden: 
cadeautjes, te bedrukken Avond4daagse kleding, tassen etc. 
Kortom: voor ieder wat wils!
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De officiële Avond4daagse medaille

Voor veel kinderen is de Avond4daagse-medaille de allereerste medaille in hun leven. De 
Avond4daagse-medaille heeft daarom een feestelijke en vrolijke uitstraling. De officiële 
serie medailles loopt tot en met nummer 25 en kost €2,15 per stuk (inclusief btw).

Sommige Avond4daagsen geven deelnemers de optie om één dag deel te nemen. 
Speciaal voor deze wandelaars bieden we de Avond4daagse Dagmedaille.

Hoe bestel je de medailles? 
Ben je met jouw Avond4daagse-organisatie aangesloten bij KWbN? Dan kun je 
vanaf maart medailles bestellen. Je ontvangt per mail een link naar een online 
bestelformulier. Je bepaalt zelf op welk moment je bestelt. Het advies is om een aantal 
weken voor de start van je Avond4daagse de eerste grote bestelling te doen. Op het 
bestelformulier kun je aangeven op welke locatie en op welke datum je de medailles 
wilt ontvangen.

Terug naar menu



Avond4daagse Handboek 

Het Avond4daagse Handboek helpt je stap voor stap naar een verantwoorde 
Avond4daagse. In dit digitale handboek wordt uitgelegd waar je tijdens de organisatie 
van jouw Avond4daagse aan moet denken: van de eerste voorbereidingen tot de 
Avond4daagse zelf en de evaluatie. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder 
meer: verzekeringen, tips voor het bepalen van de route, vrijwilligers werven en het 
opstellen van een deelnemersreglement. Als Avond4daagse-organisatie ontvang je het 
Handboek gratis.

Terug naar menu



Calamiteitenplan 

Als organisatie van een Avond4daagse ben je verantwoordelijk voor de veiligheid 
van al je deelnemers en bezoekers. In een calamiteitenplan geef je aan hoe je met die 
verantwoordelijkheid omgaat. Je brengt het evenement, de veiligheidsrisico’s en te 
treffen maatregelen in kaart. Ook geef je aan wie er binnen je organisatie voor welke 
veiligheidstaken verantwoordelijk is. Mocht er toch iets mis gaan (een calamiteit), dan 
weet iedereen wat hij/zij moet doen totdat de officiële hulpdiensten het overnemen. 

Waarom een calamiteitenplan? 
Omdat je een veilig en verantwoord evenement wilt organiseren;
Omdat je er als organisatie wettelijk toe verplicht bent (Arbowet, Artikel 15);
Omdat gemeenten het steeds vaker als eis stellen bij een vergunningaanvraag;
Omdat je medewerkers/vrijwilligers moeten weten hoe ze moeten handelen in geval 
van een calamiteit; 
Om aansprakelijkheidsrisico’s te voorkomen. 

Hoe werkt het? 
1. Je registreert je voor het programma. 
2. Je voert de gegevens van je evenement in. 
3. Je beantwoordt de vragen die het programma je voorlegt. 
4. Je kent veiligheidstaken toe aan functionarissen (medewerkers/vrijwilligers). 
5. Je voegt routekaarten toe en verfraait het document en klaar! 

De voordelen van het KWbN Calamiteitenplan zijn: 
• Gemakkelijk, snel en compleet. 
• Voldoet aan actuele wet- en regelgeving. 
• Apart overzicht van de veiligheidstaken per functionaris. 
• Geen veiligheidsvoorkennis nodig, wél van je evenement en organisatie. 

Omdat veiligheid bij evenementen in ons land steeds meer aandacht krijgt, 
ontwikkelde KWbN exclusief voor lidorganisaties het Online Calamiteitenplan.  
Met dit computerprogramma creëer je voor jouw Avond4daagse binnen circa 2 uur een 
calamiteitenplan op maat.  

Wil jij voor jouw Avond4daagse gebruikmaken van het Online Calamiteitenplan? 
Meld je dan via onderstaande button aan voor dit online product. 
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Aanmelden

https://fd8.formdesk.com/kwbn/Aanmelding_Online_Calamiteitenplan_A4D_2019
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Online inschrijven

Wat is Online inschrijven?
Met de tool Online inschrijven nemen we je administratief werk uit handen. Deelnemers 
schrijven zich voortaan online voor jouw Avond4daagse in en betalen het inschrijfgeld 
ook online. Lange rijen bij jouw startbureau zijn hiermee voortaan verleden tijd. 
Resultaat: tevreden kinderen en ouders!

Hoe werkt het?
De deelnemers aan jouw Avond4daagse schrijven zich vooraf via Avond4daagse.nl 
in en ook de betaling van het inschrijfgeld verloopt online via de tool. Je hebt 
als organisatie de keuze uit drie soorten online inschrijfformulieren. Klik hier om 
voorbeelden van de formulieren te bekijken.

Met één druk op de knop kun je voorafgaand aan jouw Avond4daagse op ieder 
gewenst moment je complete deelnemerslijst bekijken. Zo weet je precies hoeveel 
deelnemers zich al hebben ingeschreven. Ook kun je kenmerken van de deelnemers 
bekijken, zoals leeftijd. Je hebt als organisatie al vanaf €0,36 per inschrijving de keuze 
uit drie standaard online inschrijfformulieren. Benieuwd hoe de deelnemerslijst eruit 
ziet? Klik dan hier om een voorbeeld te downloaden.

Bij de start tonen de deelnemers/begeleiders de betalingsbevestiging die ze na 
betaling per mail hebben ontvangen. Jij geeft ze een startkaart en ze kunnen 
vervolgens snel van start!

Is er sprake van een calamiteit tijdens jouw Avond4daagse? Dankzij een ingebouwde 
SMS-functie binnen de tool Online inschrijven kun je de deelnemers aan jouw 
Avond4daagse snel informeren.

Klik hier om direct aan te melden voor online inschrijven.

Meer weten? Ga naar:
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Aanmelden

Meer informatie over online inschrijven

https://www.kwbn.nl/organiseren/avond4daagse/online-inschrijven/voorbeelden-formulieren/
file:C:\Users\ArjanneBrans\Koninklijke%20Wandel%20Bond%20Nederland\Marketing%20-%20Documenten\Avond4daagse\Avond4daagse%202022\VoorbeeldDeelnemerslijstAvond4daagse.xlsx
https://fd8.formdesk.com/kwbn/ZZ_A4D_Aanmeldformulier_OnlineInschrijven
https://www.avond4daagse.nl/organiseren/online-inschrijven
https://fd8.formdesk.com/kwbn/ZZ_A4D_Aanmeldformulier_OnlineInschrijven
https://fd8.formdesk.com/kwbn/ZZ_A4D_Aanmeldformulier_OnlineInschrijven/
https://www.avond4daagse.nl/organiseren/online-inschrijven
https://www.kwbn.nl/organiseren/avond4daagse/online-inschrijven/


Collectieve aansprakelijkheids-, ongevallenverzekering 

De KWbN heeft voor alle aangesloten verenigingen en haar leden collectieve 
verzekeringen afgesloten. We hebben goed naar de speciale wensen van 
wandelsportverenigingen geluisterd. Het resultaat zijn unieke verzekeringen via Meijers 
Assurantiën BV. Die hoeft u dus niet meer zelf te regelen.
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Klik hier voor meer info over de Meijers Assurantiën BV sportverzekering

Klik hier voor de Avond4daagse-coördinatoren

Avond4daagse coördinatoren 

Onze Avond4daagse-coördinatoren helpen je graag met de organisatie van jouw 
Avond4daagse. Hieronder vind je de Avond4daagse-coördinatoren in de regio’s.

https://www.kwbn.nl/over-ons/organisatielid-kwbn/collectieve-verzekeringen/
https://www.avond4daagse.nl/organiseren/avond4daagse-coordinatoren
https://www.kwbn.nl/over-ons/organisatielid-kwbn/collectieve-verzekeringen/
https://www.avond4daagse.nl/organiseren/avond4daagse-coordinatoren

