
 

Vlog voor de Appeltjes van Oranje Voordracht en stemtiendaagse 

 

Voor de beoordeling én de Stemtiendaagse voor het grote publiek hebben we een vlog van 

je nodig. Maak daarom een video van maximaal 1 minuut, waarin je vertelt én laat zien 

waarom jouw project een Appeltje van Oranje verdient. Denk goed na over hoe je de 

betekenis van jouw project goed in beeld brengt. Voor deze vlog gelden de volgende 

richtlijnen: 

 

 De vlog mag maximaal 1 minuut lang zijn. 

 Een vlog is een filmpje waarbij je zelf in beeld bent, zorg dus dat jij de hoofdrol hebt. 

 Laat beelden zien van mensen in jouw project. Neem de vlog, indien mogelijk, op 

tijdens een activiteit/bijeenkomst van jouw project. Of in een omgeving die iets 

vertelt over jouw project. 

 De volgende onderwerpen moeten in de vlog aan bod komen: 

o Wat is je initiatief? 

o Wat heb je teweeg gebracht? 

o Voor wie en waarom is dat zo belangrijk? 

o Zet de vrijwilligers centraal: laat samen met hen zien waarom jullie 

vrijwilligersaanpak voor het initiatief vernieuwend of succesvol is. 

 Sluit af met de oproep op jouw initatief te stemmen. 

 

 

Tips voor het maken van een goede vlog 

 

 Praat in ‘gewone mensen taal’ en vermijd jargon. 

 Praat beeldend, geef voorbeelden zodat de kijker zich in je verhaal kan verplaatsen 

 Zorg dat je het verhaal vertelt alsof de kijker tegenover je zit. Maak er geen 

ingestudeerd stukje van. 

 Hou je verhaal kort en bondig zodat het interessant blijft voor de kijker. 

 Zorg voor goede belichting en goed geluid. Gebruik bij voorkeur een externe 

microfoon. 

 Let op dat er geen storend achtergrondgeluid is. 

 Wees jezelf. Zorg dat je ontspannen oogt. 

 Je kunt ervoor kiezen om je vlog in één take op te nemen of om verschillende stukjes 

aan elkaar te monteren. Monteren kan, ook als je hier niet ervaren in bent, 

gemakkelijk op je mobiele telefoon met bijvoorbeeld de apps iMovie (iOS) of Splice.  

 

Let op: het inzenden van de video kan enkel door hem te uploaden op YouTube en de link in 

je aanmeldingsformulier toe te voegen.  


