
SPORTCLUBS
EEN TOURNÉE MINÉRALE NA DE SPORT
Wedden dat je leden, supporters en medewerkers het ook wel eens een maand zonder alcohol willen 
doen? Alcohol heeft namelijk negatieve effecten op de sportprestaties. Ga dus als club de sportieve 
uitdaging aan en doe in februari mee met Tournée Minérale. 

OP JE PLAATSTEN, KLAAR, TOURNÉE MINÉRALE!
Tournée Minérale is het ideale moment om in jullie kantine te experimenteren met non-alcoholische 
drankjes. Pimp je frisdranken, zet mocktails in de kijker en profileer je als een sportclub die verantwoord 
met alcohol omgaat en mensen die geen alcohol drinken verwent. 

SCHRIJF JE IN
Registreer jullie club als team op tourneeminerale.be. Motiveer zoveel mogelijk deelnemers om in jullie team mee te 
doen aan de maand zonder alcohol!

IEDEREEN DOET MEE 
Nodig alle spelers, trainers, supporters, ouders, bestuursleden en scheidsrechters uit om mee te doen. Benut al je 
communicatiekanalen en doe oproepen via je nieuwsbrief, sociale media, website, trainingen, …

PAK UIT MET JE DEELNAME
Laat iedereen weten dat je meedoet. Roep het om, hang de affiches en stickers op, zet een alcoholvrij drankenstandje, 
… Spelen jullie wedstrijden in januari of februari?  Denk dan even na hoe je de campagne zichtbaar kan maken op het 
veld. Post foto’s van je deelname op sociale media met de hashtag #tourneeminerale, #stichtingtegenkanker, #druglijn.

ACTIVEER LOKALE TEAMS 
Daag andere clubs uit en ga de competitie aan. Wie wordt het grootste Tournée Minérale-team uit de streek?

PIMP JE AANBOD
Ga verder dan klassieke frisdrank in de kantine. Pak uit met een mocktail, fruitwater en andere leuke non-alcoholische 
drankjes. Je vindt hopen inspiratie op tourneeminerale.be.

GADGETS
Zet mee je schouders onder de Tournée Minérale-campagne en verkoop de hippe polsbandjes. Registreer je als 
verkooppunt op tourneeminerale.be.

SPECIALE EVENEMENTEN
Organiseer je iets speciaals voor Tournée Minérale? Laat het ons weten via info@tourneeminerale.be en misschien 
komt jouw actie op onze website of sociale media. Is je evenement open voor publiek? Vergeet het dan zeker niet op 
de kalender te zetten op www.tourneeminerale.be.

GENIET HET HELE JAAR
Al je lekkere non-alcoholische drankjes en initiatieven hoeven natuurlijk niet tot februari beperkt te blijven.                         
Geniet er het hele jaar door van. Gezondheid!

MINÉRALE TIPS VOOR JOUW CLUB

MET ONDERSTAANDE TIPS GEEF JE DE AFTRAP VOOR
EEN GESLAAGDE TOURNÉE MINÉRALE!
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