
Maak aantekeningen
Gebruik ons format om te 
notuleren. Uitkomsten van 
deze sessie worden gebruikt 
als input voor het 
provinciale evenement en 
het Respect-manifest.

Boek een ruimte
De Respect-sessie kan 
overal plaats vinden zoals in 
de bibliotheek, op het 
gemeentehuis of in de 
ambtswoning.

Nodig mensen uit
Nodig 12 tot 25 personen uit 
die representatief zijn voor 
de bevolkingssamenstelling 
in uw gemeente. Denk aan 
vertegenwoordigers van 
diverse gemeenschappen. 
U kunt gebruik maken van 
onze uitnodigingsbrief.

Noteer contactgegevens
Maak een lijst van de 
aanwezigen en noteer 
daarbij de naam, het 
mailadres en (indien van 
toepassing) de organisatie.

Prik een datum
Organiseer de sessie in de 
maand dat de Nationale 
Respect Tour uw provincie 
aandoet. Kies een avond in 
de week.
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Bereid de sessie voor
Maak gebruik van onze 
presentatie en lees de 
toelichting.

Leid de sessie
De burgemeester is altijd 
aanwezig en leidt idealiter 
het gesprek. Bij te veel 
deelnemers kunt u ook aan 
een andere gespreksleider 
denken. 

Vraag toestemming
Vraag aan de deelnemers of 
ze in de toekomst op de 
hoogte gehouden willen 
worden middels de 
nieuwsbrief van 
#Respectbeweging.
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Deel de uitkomst
Stuur de aantekeningen 
en de deelnemerslijst, 
indien toestemming met 
contactgegevens, van de 
Respect-sessie op naar: 
info@respectbeweging.nl 
o.v.v. Respect-sessie 
[naam van uw gemeente].

Deel de uitkomst
Stuur de aantekeningen 
en de deelnemerslijst, 
indien toestemming met 
contactgegevens, van de 
Respect-sessie op naar: 
info@respectbeweging.nl 
o.v.v. Respect-sessie 
[naam van uw gemeente].

Maak aantekeningen
Gebruik ons format om te 
notuleren. Uitkomsten van 
deze sessie worden gebruikt 
als input voor het 
provinciale evenement en 
het Respect-manifest.

Nodig mensen uit
Nodig de lijst van 50-100 
genodigden uit en noteer 
daarbij de naam, het 
mailadres, het mobiel 
nummer en (indien van 
toepassing) de organisatie. U 
kunt gebruik maken van onze 
uitnodigingsbrief.

Huur een touringcar
Omdat de prijzen van de 
verschillende 
touringcarbedrijven enorm 
kunnen verschillen is het 
vergelijken van de prijzen 
zeer lucratief. Dit kan op: 
touringcarhurenvergelijker.nl 
Hou er rekening mee dat de 
bus rolstoelvriendelijk is, 
indien nodig voor uw 
genodigden.
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Deel de gegevens
Stuur de deelnemerslijst, indien 
toestemming met contactge-
gevens, van het provinciale 
evenement op naar: info@re-
spectbeweging.nl o.v.v. 
Respect-evenement [naam van 
uw gemeente].
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Bedankmail
Stuur alle aanwezige 
deelnemers een bedankmail 
voor het vertegenwoordigen 
van uw gemeente bij het 
provincie evenement van de 
Nationale Respect Tour.

Maak een genodigdelĳst
Stel met collega’s een lijst van 
50-100 genodigden samen die 
representatief zijn voor de 
bevolkingssamenstelling in uw 
gemeente. Denk aan 
vertegenwoordigers van diverse 
gemeenschappen en partners.

1 4 5 8 9
Vraag toestemming
Vraag aan de deelnemers of ze 
in de toekomst op de hoogte 
gehouden willen worden 
middels de nieuwsbrief van 
#Respectbeweging en of ze 
volgend jaar uw gemeente 
willen helpen bij het organiser-
en van een lokale sessie en het 
provinciale evenement.

Vraag toestemming
Vraag aan de deelnemers of 
ze in de toekomst op de 
hoogte gehouden willen 
worden middels de 
nieuwsbrief van 
#Respectbeweging.

Deel de gegevens
Stuur de aantekeningen en 
de deelnemerslijst, indien 
toestemming met 
contactgegevens, van de 
Respect-sessie op naar: 
info@respectbeweging.nl 
o.v.v. Respect-sessie 
[naam van uw gemeente].

Provincie  evenement
Ga naar het stappenplan 
voor deelname aan het 
provinciale evenement.
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Nodig mensen uit
Nodig de lijst van 50-100 
genodigden uit en noteer 
daarbij de naam, het 
mailadres, het mobiel 
nummer en (indien van 
toepassing) de organisatie. U 
kunt gebruik maken van onze 
uitnodigingsbrief.t

Huur een touringcar
Omdat de prijzen van de 
verschillende 
touringcarbedrijven enorm 
kunnen verschillen is het 
vergelijken van de prijzen 
zeer lucratief. Dit kan op: 
touringcarhurenvergelijker.nl 
Hou er rekening mee dat de 
bus rolstoelvriendelijk is, 
indien nodig voor uw 
genodigden.
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Deel de gegevens
Stuur de deelnemerslijst, indien 
toestemming met contactge-
gevens, van het provinciale 
evenement op naar: info@re-
spectbeweging.nl o.v.v. 
Respect-evenement [naam van 
uw gemeente].

Bedankmail
Stuur alle aanwezige 
deelnemers een bedankmail 
voor het vertegenwoordigen 
van uw gemeente bij het 
provincie evenement van de 
Nationale Respect Tour.

Maak een genodigdelĳst
Stel met collega’s een lijst van 
50-100 genodigden samen die 
representatief zijn voor de 
bevolkingssamenstelling in uw 
gemeente. Denk aan 
vertegenwoordigers van diverse 
gemeenschappen en partners.
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Vraag toestemming
Vraag aan de deelnemers of ze 
in de toekomst op de hoogte 
gehouden willen worden 
middels de nieuwsbrief van 
#Respectbeweging en of ze 
volgend jaar uw gemeente 
willen helpen bij het organiser-
en van een lokale sessie en het 
provinciale evenement.
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Nodig mensen uit
Nodig de lijst van 50-100 
genodigden uit en noteer daarbij 
de naam, mailadres,
mobiele nummer en (indien van 
toepassing) de organisatie. U 
kunt gebruik maken van onze 
uitnodigingsbrief.

Huur een touringcar
Omdat de prijzen van de 
verschillende touringcar 
bedrijven enorm kunnen 
verschillen is het vergelijken van 
de prijzen zeer lucratief. Dit kan 
op: touringcarhurenvergelijker.nl 
Hou er rekening mee dat de 
bus rolstoelvriendelijk is, indien 
nodig voor uw genodigden.
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Deel de gegevens
Stuur de deelnemerslijst, indien 
toestemming met 
contactgegevens, van het 
provinciale evenement op naar: 
info@respectbeweging.nl o.v.v. 
Respect-evenement 
[naam van uw gemeente].

Bedankmail
Stuur alle aanwezige 
deelnemers een bedankmail 
voor het vertegenwoordigen 
van uw gemeente bij het 
provincie evenement van de 
Nationale Respect Tour.

Maak een genodigdelĳst
Stel met collega’s een lijst van 
50-100 genodigden samen die 
representatief zijn voor de 
bevolkingssamenstelling in uw 
gemeente. Denk aan 
vertegenwoordigers van diverse 
gemeenschappen en partners.

1 4 5
Vraag toestemming
Vraag aan de deelnemers of ze 
in de toekomst op de hoogte 
gehouden willen worden 
middels de nieuwsbrief van 
#Respectbeweging en of ze 
volgend jaar uw gemeente willen 
helpen bij het organiseren van 
een lokale sessie en het 
provinciale evenement.
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