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EUROPESE NACHT ZONDER
ONGEVALLEN

Een goede chauffeur is een nuchtere chauffeur. Feestvierders worden
gesensibiliseerd en aangemoedigd om zich aan de alcohollimiet te
houden. Een alcoholvrij verkeer is het doel! Zo gaan we samen voor een
nacht zonder ongevallen.

20 oktober 2018
Tijdens de nacht van zaterdag 20 oktober 2018 organiseert Responsible

Hoe verloopt de actie?

Young Drivers voor het 24ste jaar op rij de Europese Nacht Zonder

Tijdens deze grootschalige sensibiliseringsactie trekken de Responsible

Ongevallen.

Young Drivers naar een tiental discotheken in Vlaanderen om
feestvierders te sensibiliseren.
Aan het begin van de avond worden de feestvierders aangesproken: “Wie
moet er straks nog rijden? Hoe geraak jij thuis vannacht?”
Op deze manier denkt men op voorhand al aan de terugweg. Wie
aangeeft een bestuurder te zijn, krijgt een bandje. Bij het vertrek naar
huis kunnen de chauffeurs van dienst aan de stand van Responsible Young
Drivers bewijzen dat ze nuchter zijn.
Alcoholtest
De Responsible Young Drivers maken gebruik van professionele
alcoholtesters. Wie “Safe” blaast en zich dus aan de wettelijke limiet van
0,5 promille heeft gehouden, krijgt een goodiebag aangeboden door onze
partners.

2

Toch iets te diep in het glas gekeken? Dan overlopen de vrijwilligers de

●

Provincie Oost-Vlaanderen: The Factory (Aalst)

mogelijke alternatieven. Misschien is er een passagier die nog in staat is

●

Provincie West-Vlaanderen: Club 54 (Oedelem), Flight 90

om te rijden, kan er meegereden worden met vrienden of kan er beroep

(Oostende)

worden gedaan op een taxi om veilig naar huis te geraken.
Alken-Maes helpt een handje
Ook dit jaar worden de Responsible Young Drivers bijgestaan door
werknemers van Alken-Maes. Als brouwer scharen zij zich volledig achter
het doel van de Europese Nacht Zonder Ongevallen. Ze vonden een
enthousiaste groep medewerkers bereid om zich als vrijwilliger aan te
sluiten bij de Responsible Young Drivers.
De Europese Nacht Zonder Ongevallen wordt mogelijk gemaakt door onze
structurele partners Renault, Europcar, Fidea en Maes 0,0%.

Resultaat 2017
Tijdens de Europese Nacht Zonder Ongevallen 2017 werden in Vlaanderen

Het beloningspakket voor de nuchtere chauffeurs wordt aangeboden

1600 bestuurders gecontroleerd. 87% van de bestuurders hield zich aan

door Maes 0,0%, Win For Life, Europcar en Fidea.

het engagement en bleef onder de wettelijke alcohollimiet van 0,5
promille. Bij de vrouwen was dit zelfs bijna 93%!

Perscontact voor en tijdens de actie (tot 6u00)
Karen Soetens – Coördinator – 0497 77 92 26

Voorlopig overzicht van de deelnemende discotheken
●

Provincie Antwerpen: Carré (Willebroek)

●

Provincie Limburg: Versuz (Hasselt)

●

Provincie Vlaams-Brabant: Marquee (Herent)

Perscontact na de actie (vanaf 6u00)
Johan Chiers – Afgevaardigd Bestuurder – 0475 73 16 11
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