
 

Check Wat Wanneer Actie 

 Leer je groep kennen Na aanmelding Leer je mede avonturiers kennen via 

de besloten Facebookgroep van Cycle 

for Plan Malawi 2020.  

 Fietsclinics Na aanmelding Noteer de fietsclinics in je agenda. 

Deze zijn te vinden onder 

‘evenementen’ op de Facebook pagina 

van For All Reasons. 

 Eigen pagina 

aanmaken 

Na aanmelding Maak je eigen fondsenwervingspagina 

aan op www.cycleforplan.nl.  

 

Aanvragen VOG Na aanmelding Als de inschrijving voor de reis 

gesloten is vraagt Plan voor jou een 

VOG aan. Je ontvangt dan een mail 

en kan daarmee de aanvraag 

afronden. Let op: doe dit snel na het 

ontvangen van de mail, want de link 

is maar beperkt geldig. 

 

Safeguarding 

Statement 

Na aanmelding Lees het document (te vinden onder 

‘downloads’ via www.cycleforplan.nl) 

goed door, onderteken deze en mail 

het naar 

cycleforplan@plannederland.nl. 

 

Fondsenwervingsplan Na aanmelding Na aanmelding kun je aan de slag 

met het werven van fondsen. Bekijk 

de fondsenwervingsgids, met daarin 

alle tips voor het fondsenwerven en 

ervaringen van oud-deelnemers. Je 

vindt de gids op www.cycleforplan.nl 

onder ‘downloads’. 

 

Reisverzekering Na aanmelding Een reisverzekering met de juiste 

dekking is verplicht. Check dus goed 

bij je huidige reisverzekering of deze 

genoeg dekking biedt voor het 

avontuur van Cycle for Plan. 

 

Medische vragenlijst Na aanmelding Vul het medisch formulier in (te 

vinden in de Facebookgroep). Dit kan 

je eventueel met behulp van je 

huisarts doen. 

 

Kopie paspoort Na aanmelding Controleer je paspoort. Deze moet tot 

minstens zes maanden na terugkomst 

in Nederland geldig zijn. 

Verstuur een kopie van je paspoort 

naar cycleforplan@plannederland.nl  
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1e termijn reiskosten 31 december 

2019 

Op 31 december 2019 dient de 1e 

termijn van de reiskosten te zijn 

voldaan. 

 

Evaluatie fondsen- 

wervingsplan 

Maart 2020 Tijd om je fondsenwervingsplan te 

checken! Lig je op schema om het 

doelbedrag te bereiken? 

 

Restant reiskosten 31 maart 2020 Op 31 maart 2020 dienen alle 

reiskosten te zijn voldaan. 

 

Deadline 

bestelmoment 

15 maart 2020 Wil jij graag nieuwe fietskleding? 

Bestel dan speciale Cycle for Plan 

fietskleding via de webshop. Dit is de 

laatste kans om nog Cycle for Plan 

wielerkleding te bestellen. Hierna 

wordt de webshop gesloten. 

 

Vaccinaties April 2020 Een afspraak maken bij de GGD voor 

de benodigde vaccinaties en 

eventueel malariapillen. 

 

Aanmelden BZ-

informatieservice 

April 2020 We raden je aan om je aan te melden 

bij de Nederlandse ambassade in 

Malawi via 

‘informatieservice.nederlandwereldwij

d.nl’. We adviseren om te kiezen voor 

de optie ‘Aanmelden + registratie bij 

ambassade’. Hierbij laat je meer 

gegevens achter. Zo kan het 

ministerie van Buitenlandse Zaken 

gericht in actie komen bij een 

crisissituatie. 

 

Mijlpaal 

fondsenwerving 

Mei 2020 Gefeliciteerd, jij hebt het 

fondsenwervingstarget bereikt! 

 

Cash  Voor vertrek Zorg dat je voldoende cash hebt voor 

het betalen van het visum ($ 75) en 

fooien 

 

Aankomst in Malawi 27 mei 2020 Het is tijd om te profiteren van al dat 

harde werk dat je hebt verzet. Het is 

zover: je gaat fietsen door Malawi! 
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