
         CHECKLIST    

 
MAAK VAN JOUW CLEANUP EEN SUCCES: 

 
ü Safety first! Denk aan de veiligheid van jouw team! Ga niet langs drukke wegen opruimen. 

Blijf sowieso op het verkeer letten. Opvallende kleding kan helpen bij jullie zichtbaarheid. 
 

ü Ga in gesprek met je vrienden, buren en familie. Via de kaart van Nederland kan iedereen 
zich aanmelden bij jouw cleanup, mits deze natuurlijk openbaar is. 

 
ü Deel jouw cleanup op Facebook, Instagram en via Whatsapp. Hoe meer deelnemers jij weet 

te werven, hoe groter de omvang van World Cleanup Day Nederland! 
 

ü Vergeet niet om te zorgen dat jij en je team de Litterati-app geïnstalleerd hebben én de app 
op de juiste manier gebruiken. Bekijk hiervoor de instructies. 

 
ü Ruim op in koppels! Als de een het zwerfvuil registreert in de Litterati-app terwijl de ander 

het in een vuilniszak gooit, maak je snel meters. 
 

ü Check of de batterij van jouw telefoon (en die van je team) is opgeladen voor het gebruik van 
de Litterati-app. Of neem een powerbank mee zodat je je telefoon tussentijds kunt opladen. 
 

ü Maak een BEFORE en AFTER groepsfoto met je team en alle volle vuilniszakken! Leuk voor 
social media! Vergeet ons niet te taggen in je bericht (in twittter: @plasticsoupfoun in 
facebook: @plasticsoupfoundationnl of @LetsDoItNetherlands of Instagram 
@plasticsoupfoundation) 

 
ü Zorg dat jouw team op de hoogte is als er dingen wijzigen zoals de verzameltijd, de locatie of 

de duur van jouw cleanup.  
 
ü Zorg dat je  team met voldoende vuilniszakken op pad gaat. Je kunt zakken uitdelen, maar 

iedereen kan ook zijn eigen zak meenemen. Net zo gemakkelijk maar communiceer dat 
vooraf wel even met je teamleden! 
 

ü Denk aan handschoenen voor de hygiëne. Het is natuurlijk helemaal mooi als iedereen eigen 
handschoenen meeneemt die na afloop niét in de prullenbak belanden.  

 
ü Ruim jij liever op met een grijper? Deze kun je soms bij je gemeente lenen. Neem hiervoor op 

tijd contact op met jouw gemeente. 
 

ü Zorg dat jouw team herkenbaar is. Het leukste is natuurlijk dat iedereen kan zien dat jullie als 
team bij elkaar horen. Als je met een organisatie meedoet, kun je zo mooi zorgen voor 
zichtbaarheid.  

 


