
3FM Serious Request 2021 is in Amersfoort!

Van 18 tot en met 24 december staat Amersfoort in het teken van 3FM
Serious Request dat in actie komt voor het WWF. Er wordt geld
ingezameld om de Zuid-Amerikaanse regenwouden te beschermen én
te herstellen. Deze regenwouden zijn niet alleen het huis van vele
mensen en dieren, ze zijn ook onmisbaar voor óns. Zonder regenwoud
warmt onze aardbol te veel op. Extreme droogte, overstromingen en
stormen zullen steeds waarschijnlijker worden. Ook hier in Nederland. Je leest hier meer over
het doel.

3FM Serious Request vindt dit jaar plaats in Amersfoort, de precieze locatie wordt binnenkort
bekend gemaakt. Er wordt weer traditiegetrouw de hele week radio gemaakt en zijn er diverse
(muzikale) activiteiten. Ook is er een kerstmarkt, waar ruimte is gereserveerd voor een aantal
actievoerders die hier hun acties kunnen uitvoeren of presenteren. Dit jaar zijn actievoerders -
net zoals verenigingen - belangrijker dan ooit, zowel voor als tijdens de week worden ze actief
betrokken bij het evenement.

Kom met jouw vereniging in actie
Iedereen kan in actie komen om geld in te zamelen voor 3FM Serious Request. Dit kan op
verschillende manieren. Klein. Groot. Alles wordt gewaardeerd.

Hieronder een aantal voorbeelden van voorgaande jaren:

● Zo haalde Apeldoorn in 2017 geld op voor 3FM Serious Request
● Apeldoornse voetbalvereniging daagt prof voetballers uit voor 3FM Serious Request
● Sponsorloop, bierkrattenactie en meer in Tilburg in 2020

Meld jullie actie aan op: www.3fm.nl/kominactie

Wat kunnen jullie doen?
Vanuit de vereniging kunnen jullie op een (of meerdere) van de volgende manieren in actie
komen:

Dit factsheet delen met alle leden zodat zij zich individueel kunnen inzetten voor 3FM
Serious Request;
Een collectebus neerzetten op een centraal punt, in de kantine bijvoorbeeld. (Je kan deze
aanvragen via kominactie@3fm.nl);
De opbrengst van een geplande activiteit, zoals een toernooi of kerstborrel, opdragen
aan 3FM Serious Request;
Zelf een actie organiseren en de opbrengst doneren aan 3FM Serious Request. Je kan
contact opnemen met kominactie@3fm.nl als je wilt sparren over ideeën of inspiratie wil.

https://www.npo3fm.nl/nieuws/3fm-serious-request/8e0cf4de-23bd-49e3-b51b-9950ef9e7f54/dit-is-het-doel-van-3fm-serious-request-2021
https://indebuurt.nl/apeldoorn/serious-request/leuke-acties-3fm-serious-request~13012/6/
https://www.youtube.com/watch?v=e2n95hjyD8Q
https://indebuurt.nl/tilburg/doen/sponsorloop-bierkrattenactie-en-meer-zo-haalt-tilburg-geld-op-voor-serious-request~101019/
http://www.3fm.nl/kominactie
mailto:kominactie@3fm.nl
mailto:kominactie@3fm.nl

