BAJK gereedschapskist
Handboek en materialen voor de
organisatie van een opendag.
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1. Algemene gegevens bedrijf
Datum Opendag:
Tijd:

Naam Bedrijf:
Naam Contactpersoon:
Adres:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mail:

2. Gegevens organisatie
Naam:

Functie:

Telefoonnummer:
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E-Mail:

3. Checklist
3.1 Acht weken voor de opendag

Thema

Opmerking

Wie is aansprakelijk?

Vergunning aanvragen

Uitnodiging ontwerpen voor flyers
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Deadline

3.2 Zeven/zes weken voor de opendag
Thema

Opmerking

Wie is aansprakelijk?

EHBO
Regelen van bedrijven voor stands
(tip: Maak een AJK stand, is goed om leden
te werven)

Tent
Vlaggenmasten (kun je vaak gratis bij
de gemeente lenen)
Afvalcontainers (kun je vaak gratis
bij de gemeente lenen)
WC Wagen
Ontsmettingsmatten
Vrijwilligers
Springkussen
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Deadline

3.3 Vijf weken voor de opendag
Thema

Opmerking

Wie is aansprakelijk?

Persbericht opstellen (Het is leuk als de
boer waar de opendag plaatsvind inbreng
heeft)

Flyers drukken (Tip: Drukwerkdeal)

T-shirts voor vrijwilligers

Geluid (Indien nodig)

Frietwagen
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Deadline

3.4 Vier weken voor de opendag
Thema

Opmerking

Bericht op de agenda van
www.boerderij.nl plaatsen
Bericht plaatsen op
www.landbouwagenda.nl
Bericht op de website, Facebook van
BAJK laten plaatsen en in de
Informail
Catering (als je spullen bij een

Wie is aansprakelijk?

Hiervoor kun je een mail met een
persbericht en een foto sturen naar
Ines @ bajk.nl

verhuurbedrijf huurt kun je vaak dichte
flessen kosteloos terug brengen)
• Marktkramen (voor stands, vaak
hebben verhuurbedrijven die ook)
• Koffiezet apparaat/ waterkoker
• Warmhoudcontainers
• Koelkast
• Plastic bekers koffie / Thee
• Plastic bekers fris
• Plastic lepeltjes
• Drank (Koffie, Thee, Sinas en Cola,
Cola light, spa blauw en iets zonder
prik voor de kinderen (ranja kan
ook))

•
•

Koffie melk / suiker
Stoelen / Tafels
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Deadline

3.5 Drie weken voor de opendag
Thema

Opmerking

Wie is aansprakelijk?

Aankondigingsbord in de tuin van de
boerderij
Media aanschrijven
(Uitnodiging, persbericht en een leuke foto
van de boer) Eerst bellen en vervolgens de
gegevens per e-mail verzenden werkt het
meest effectief.
•
•

•
•
•
•

Streekkranten
Brabantsdagblad (073-6157157),
BN De Stem (076-5 312 311)of
Eindhovens dagblad (Regio
Eindhoven: 040-2336336) (Regio
Helmond: 0492-572521)
Agrarisch dagblad en Boerderij
((0314) 34 94 46)
De Nieuwe Oogst (0732173000)
Stal en Akker (0314359940
Omroep Brabant (040 - 2949494)
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Deadline

3.6 Twee weken voor de opendag
Thema

Opmerking

Consumptiebonnen (medewerkers
/deelnemers)

Deze zitten in de gereedschapskist

Wie is aansprakelijk?

Buurt uitnodigen plus 2
consumptiebonnen
Flyers verspreiden bij supermarkten,
slager, scholen, Frituur, bakker enz.

Werkplanning met dagindeling en
taakverdeling
•
•
•
•
•

•

Rondleidingen geven
Catering (drank verkoop)
Bij ingang presentielijst bijhouden
Parkeren
Bemannen AJK stand om leden te
werven. (aankleding voor de stand
is te vinden in de gereedschapskist)
Algemeen aanspreekpunt
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Deadline

3.7 Eén week voor de opendag
Thema

Opmerking

Wie is aansprakelijk?

Eten medewerkers (Broodjes ham/kaas)
“Wist je dat” borden maken om op
het bedrijf op te hangen
Leden (B)AJK uitnodigen
Maken prijslijst catering
Presentielijsten maken (dat men weet
wie er op het bedrijf geweest zijn)

Presentje voor het bedrijf
Inventarisatie benodigdheden
•
•

•
•
•

Patrytent voor EHBO (dicht bij
stromend water)
Wisselgeld voor catering +
geldkistje
Rood/wit lint voor parkeren
Zit er voldoende toiletpapier in de
wc wagen?
Fototoestel
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Deadline

3.7 Eén dag voor de opendag
Thema

Opmerking

Wie is aansprakelijk?

Klaarzetten
•
•
•
•
•
•
•
•

Fietsenstalling
Parkeerterrein
Tafels, stoelen, statafels
Partytent voor EHBO
Vlaggenmasten / afvalcontainers
ophalen
WC wagen ophalen
Tent opzetten
Catering klaar zetten
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3.8 De opendag
Thema

Opmerking

Wie is aansprakelijk?

Springkussen opzetten
Wist je dat? Ophangen
Afval containers neerzetten
Wegwijzerborden ophangen (deze
zitten in de gereedschapskist)

Geldkistje met wisselgeld bij catering
Gezamenlijk alles opruimen
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4. Inhoud gereedschapskist
Product
Handboek (Hier mag in geschreven worden)
BAJK Banners
BAJK vlag
BAJK T-shirts
Miljoenpoten
Activiteiten waaiers
BNDR
Inschrijfformulieren
Op www.bajk.nl kunnen nieuwe leden zich online inschrijven. Je
kunt het beste een Ipad regelen.
Wegwijzer borden
• Toiletten
• Betreden op eigen risico
• Collega boeren over ontsmettingsmatten lopen
• EHBO

Aantal
1
2
1
10
40
30
30
30

Stick met:
• Gegevens Tour de Boer concept
• Digitaal handboek
• Power Point presentatie met mooie foto’s
Snoeppot
Tour de Boer borden
Groot bord voor aan de weg van het bedrijf
Consumptiebonnen
Rood/wit tafelkleed
Rood wit lint voor te parkeren
Sponsorvlaggen
• Heemskerk
• Agrifirm
• ZLTO
• Rabobank
• Vion

1
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5
3
3
5

1
2
1
1000
1
1 rol
2
2
1
1
2

5. Controle na gebruik gereedschapskist
Bij het gebruik van de gereedschapskist zullen er verschillende artikelen weggegeven en uitgedeeld worden.
Graag willen wij jullie vragen om op onderstaande lijst op te schrijven wat er nog in de kist zit.
Product
Handboek (Hier mag in geschreven worden)
BAJK T-shirts
Miljoenpoten
Activiteiten waaiers
BNDR
Inschrijfformulieren
Wegwijzer borden
• Toiletten
• Betreden op eigen risico
• Collega boeren over ontsmettingsmatten lopen
• EHBO
Stick met:
• Gegevens Tour de Boer concept
• Digitaal handboek
• Power Point presentatie met mooie foto’s
Tour de Boer borden
Groot bord voor aan de weg van het bedrijf
Consumptiebonnen
Rood/wit tafelkleed
Rood wit lint voor te parkeren
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Aantal

6. Evaluatieformulier

AJK:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum opendag:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Soort bedrijf:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Hoe is de voorbereiding verlopen? Wat ging goed en wat minder goed?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
2. Hoe is de opendag verlopen? Wat ging goed en wat minder goed?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Hadden jullie veel profijt van het handboek en de gereedschapskist? Zo ja, welke?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Welke verbeterpunten hebben jullie voor het handboek en de gereedschapskist?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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