
Goedemiddag, 

Wij vinden het ontzettend leuk dat u wilt deelnemen aan onze Sponsor Verenigings Weken 

aan het einde van dit jaar. 

Bijgevoegd treft u een inschrijfformulier aan in PDF formaat. U kunt dit bestand openen, de 

gele vlakken invullen en ons advies is: sla het ook op voor eigen controle en naslag. Als u het 

opgeslagen heeft kunt u het aan ons sturen via de mail naar: hans.bogaerts@plus.nl  

Dit is een actie waarbij we heel veel voorbereiding nodig hebben en wij willen de dingen 

graag goed doen, dus de procedure is als volgt: 

1. U heeft zojuist het inschrijfformulier ontvangen; 

2. Als u wilt deelnemen dan vult u het formulier in; 

3. Controleer alle ingevulde gegevens heel erg goed; 

4. Sla het ingevulde formulier op; 

5. Mail het ingevulde formulier aan ons: hans.bogaerts@plus.nl 

6. Uw deelname is pas actief als deze door ons wordt bevestigd met een antwoordmail 

met hierin uw “Deelname nr”; 

7. Hierna ontvangt u met de mail een uitgebreid info pakket, om uw achterban compleet 

te kunnen informeren en enthousiast te maken; 

Want als de actie gaat starten, zal het u duidelijk worden dat dit een actie is waarbij het 

enthousiasme van een vereniging/stichting bepaalt hoe groot de opbrengst zal zijn. 

De €10.000,- zal procentueel worden verdeeld over het aantal bij elkaar vergaarde 

sponsormuntjes, dus hoe enthousiaster uw achterban is hoe groter de opbrengst zal zijn. 

Er komt ook nog een promotie kalender te hangen in onze winkel, op deze kalender staan de 

“vrijdagen en zaterdagen” gedurende de actie vermeld. U kunt met uw vereniging/stichting 

uzelf promoten en daardoor extra muntjes vergaren. Een tip voor zo’n promotie dag is, zorg 

dat je opvalt en hoe ludieker hoe beter: 

Voorbeelden: 

 Boodschappen inpakken door een team en deze naar de auto brengen; 

 Kinderen laten ponyrijden voor de winkel; 

 Zanggroep kan komen zingen; 

 Sport demo’s voor de winkel 

Wat u ook doet dat is aan u, maar zorg dat je enthousiast bent en duidelijk maakt waarom u 

er bent, op een klantvriendelijke manier natuurlijk. 

De dagen die op de kalender staan kunnen maar door “1” vereniging/stichting per dag 

geclaimd worden, maar je mag wel meerdere dagen claimen. Het gaat volgens het simpele 

principe “wie het eerst komt, het eerst maalt” en natuurlijk VOL=VOL.  

Als de kalender wordt opgehangen krijgt de opgegeven contactpersoon een mailtje en vanaf 

dan kan er worden geclaimd. 

Zorg dat je er nu al over na gaat denken wat je zou willen doen en regel het alvast, want 

onze ervaring leert dat het heel snel kan gaan met claimen van dagen. En het zou zonde zijn 

dat u ernaast pakt, want dit zijn wel de momenten dat er serieuze aantal muntjes worden 

vergaard. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hans Bogaerts 
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