
PROMOTIEPAKKET VOOR JOUW SCHRIJFMARATHON! 
 
Wil je graag de Schrijfmarathon promoten via een gemeenteblad, website, nieuwsbrief of op 
sociale media? Hieronder vind je enkele interessante tips, voorbeeldposts en ander 
materiaal. Heb je vragen? Contacteer ons dan via schrijfmarathon@amnesty-
international.be. 
 

TIPS & TRICKS VOOR EEN GESLAAGDE SCHRIJFMARATHON 
 
Leuk dat je zelf een Schrijfmarathon organiseert! Wij geven je enkele ideeën voor activiteiten 
met vrienden en familie.  
 
Organiseer je een Schrijfmarathon voor een organisatie? Op deze pagina vind je inspiratie 
voor een schrijfmoment op jouw maat. 
 
Veel plezier! 
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BEELDMATERIAAL 

Download een omslagfoto voor je Facebook event: foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5, foto 6,  
Download een foto voor je Facebook pagina: foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5, foto 6, foto 7 
Download het Schrijfmarathonlogo 
Download de Schrijfmarathonposters 
Download foto’s van het schrijfpakket: foto 1,  foto 2 
 

 Wil je nog meer foto’s van de Schrijfmarathon of gewoon inspiratie opdoen? Bekijk 
ons fotoverslag van de Schrijfmarathon 2018 op Facebook. 

 
 
PROMOOT JOUW SCHRIJFMARATHON 

 
 JOUW SCHRIJFMARATHON IN DE PERS? WAAROM NIET! 
 
Download hier de voorbeeldtekst voor in jouw gemeenteblad of voor op jouw website. 

 
 ZET JE SCHRIJFMARATHON OP DE KAART! 

Op onze website vind je vanaf 21 oktober een kaartje met daarop de verschillende lokale 
Schrijfmarathons die publiek toegankelijk zijn. Is jouw Schrijfmarathon niet privé, maar 
staat het niet op het kaartje? Laat het ons dan weten (datum/periode, tijdstip, naam, locatie 
en eventueel nog meer info over jouw event): schrijfmarathon@amnesty-international.be.  
 
 

 Er zijn 80 Amnesty-groepen doorheen heel Vlaanderen. Op onze website check je of er een 
lokale groep actief is in jouw stad of gemeente. Wellicht kan deze groep jou helpen met 
de organisatie en promotie van jouw Schrijfmarathon! 

Regionale media zullen vooral geïnteresseerd zijn in jouw event als je iets aparts te 
bieden hebt. Denk bijvoorbeeld eens na over de locatie van je marathon. Er zijn vast 
bijzondere plekken in je gemeente waar je deze kan organiseren. Hoe meer volk je kan 
aantrekken, hoe relevanter de actie ook zal worden voor media. Nodig eventueel ook bekende 
inwoners van je gemeente uit om mee te schrijven. Dat is altijd een pluspunt voor 
journalisten. 
 
De contactgegevens van de regionale tv-zenders vind je makkelijk online terug. Contacteer 
de gemeentelijke diensten voor specifieke gegevens van lokale journalisten. Stuur hen een  
e-mail met een beschrijving van je event, alle praktische gegevens en zeker een 
telefoonnummer van de organisator. Succes! 
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 SPANDOEKEN VOOR JOUW GEMEENTE 
Wij laten op maat van uw stad of gemeente spandoeken produceren. Het spandoek wordt 
begin december geleverd. Je kan dit spandoek uithangen tijdens de Schrijfmarathon in 
december aan het gemeentehuis of in de straat.  

 
Op het doek staat: ‘Gemeente X steunt de mensenrechten. En jij? ’  

 

 
 

•    Afmetingen: 5 m op 70 cm  
•    Plaatsing, afbraak en stockeren wordt door de stad of gemeente verzorgd 
•    Kostprijs: maximum € 85 (inclusief BTW en verzendingskosten) 
 
Indien je graag een spandoek bestelt, gelieve een mail te sturen naar: 
schrijfmarathon@amnesty-international.be met onderstaande gegevens: contactpersoon, 
functie, leveringsadres, factuuradres, telefoonnummer en e-mailadres. 
  
Je dient slechts te betalen na ontvangst van onze factuur. Amnesty International is niet btw-
plichtig. 
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SOCIALE MEDIA 
 
Met de hashtag #Schrijfmarathon kunnen we al jullie acties volgen en delen. Leef je volledig 
uit op sociale media en help ons om van deze editie een knallend succes te maken. 
  
 VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA EN BLIJF OP DE HOOGTE 
Door onze posts te liken en te delen help je ons om ook andere mensen aan te moedigen om 
mee te doen aan de Schrijfmarathon. Sharing is caring! 
 
Volg ons nu! 
 

   
 
 

 DEEL JOUW FOTO’S MET ONS 
Wij zijn benieuwd naar jouw Schrijfmarathon. Neem foto’s van de deelnemers in volle 
schrijfactie of een teamfoto van de organisatie achter de schermen. De beste foto’s worden 
ook op onze kanalen gedeeld! Post je foto met de hashtag #Schrijfmarathon of stuur ze door 
naar schrijfmarathon@amnesty-international.be en misschien verschijnt jouw foto 
binnenkort wel op onze sociale media kanalen of website. 

 

 
  

 Inspiratie nodig voor jouw foto’s? 
 
 Heeft jouw gemeente een spandoek hangen? Toon het ons! 
 Kom jij ook naar de kick-off? Dé gelegenheid om volop foto’s de delen. 
 Pak uit met jouw volle brieventeller: “om ter meest!” 
 Toon ons jouw gezellig schrijfplekje. Welke Schrijfmarathon is het origineelst? 
 Bekijk je één van onze filmaanraders uit het tips&tricks boekje? Zet het op je 

Instagram stories!  
 Voor wie kom jij op? Neem een foto met de poster van je favoriete case. 
 Ben jij ook zo enthousiast over dat schrijfpakket in je brievenbus? Bewijs! 
 Schrijf je vanop een kerstmarkt of eindejaarsfeest? Dat kan leuke sfeerfoto’s 

opleveren. 
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 TAGS & HASHTAGS 
Als je iets post op sociale media kan je volgende accounts taggen: 
Instagram @amnestyvlaanderen 
Facebook: Amnesty International België Vlaanderen 
Twitter @amnestyvl 
 

Gebruik de hashtag #Schrijfmarathon en geef de locatie bij je post weer zodat we 
kunnen zien waar jouw Schrijfmarathon plaatsvindt. 
 

 (Re)tweet over de #Schrijfmarathon 
 
Enkele voorbeeldtweets: 
 
“We hebben ons schrijfpakket ontvangen voor de #Schrijfmarathon, de grootste Schrijfactie 
van @amnestyvl! Schrijf jij op … (datum) ook met ons mee?” 
 
“Van … tot … schrijven we voor tien straffe jongeren die opkomen voor mensenrechten. 
Gebruik jij mee de kracht van de pen? #Schrijfmarathon” 
 

 MAAK EEN FACEBOOK EVENT 
Organiseer jij een schrijfmarathon, een thema-avond of een andere voorstelling? Maak dan 
een Facebook evenement aan voor de promotie ervan.  
 

Kom jij ook even langs op onze kick-off op 30 november? Zet je dan aanwezig op ons 
Facebook evenement! 
 
SCHRIJF EEN BRIEF. VERANDER EEN LEVEN. 
 
Laat ons weten hoeveel brieven je schreef! 
Mail het ons via schrijfmarathon@amnesty-international.be 
 

Je kan ook de online petitie tekenen (vanaf 30 november)! 
 
 
Veel succes! 
Het Schrijfmarathon-team 
 
Indien je nog vragen hebt, inspiratie nodig hebt of meer info kan gebruiken, helpen wij je 
graag. Neem contact op via schrijfmarathon@amnesty-international.be of 02 669 37 37. 
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