
Steun je vereniging! 
Draaiboek 



1. Campagne & Mechanisme 

Sponsorcampagne Steun je vereniging is een spaaractie waarbij verenigingen in jouw lokale 
marktgebied een financiële bijdrage kunnen 'verdienen'. Deze sympathieke activiteit is een 
aanvulling op het verenigingsbudget en draagt positief bij aan jouw imago. 

De looptijd van de spaaractie kun je zelf bepalen. 

Mechanisme
Je stelt een totaalbijdrage beschikbaar, die aan het einde van de spaaractie over de 
deelnemende verenigingen wordt verdeeld naar rato van de verzamelde punten per vereniging. 

N.B. ruim voordat je de actie organiseert, dien je de verenigingen in en rond jouw 
vestigingsplaats te benaderen met de vraag of zij geïnteresseerd zijn in deelname aan de 
actie. Een voorbeeldbrief is bijgesloten, zie bijlage 1. 

Bij elke € 10,-* aan boodschappen ontvangt de klant 1 voucher waarop een unieke 
streepjescode is gedrukt. Deze bon is 1 punt waard en kan de klant in de winkel doneren aan 
de vereniging van haar keuze. Stel dat je € 5.000,- als totaalbijdrage beschikbaar stelt, dan 
wordt aan het eind van de actie deze € 5.000,- naar rato verdeeld over alle gedoneerde 
waardepunten en uitgekeerd aan de deelnemende verenigingen.

Zijn er in totaal bijvoorbeeld 50.000 waardepunten uitgegeven en heeft een vereniging 
10.000 waardepunten ontvangen, dan ontvangt deze vereniging dus een bedrag van 
€ 1.000,-.  

*Dit bedrag is exclusief door de wet uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, 
geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, 
loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en emballage.  

Uitleg
Digitaal sparen via een Interactiekast in jouw winkel
Waar de klant ooit een ‘fysiek’ muntje in een piekenpijp doneerde, maken we nu gebruik van 
een digitale versie. De klant kan na het scannen van de waardebon middels het touchscreen 
de punt gelijk doneren. De gedoneerde punten worden door de computer bijgehouden, dat 
scheelt handmatig tellen en de tussenstand is per direct afleesbaar. In jouw winkel, maar ook 
thuis of op het werk via een speciale website. 

Hoe werkt het? 
• Na het afrekenen ontvangt de klant van de caissière het aantal waardebonnen aan de hand 

van het boodschappenbedrag.
• De klant kan de waardebon(nen) direct scannen bij de Interactiekast die in jouw winkel na 

het kassagebied is geplaatst. De Interactiekast bestaat uit 1 touchscreen waaronder een 
scanner is geïnstalleerd. Op dit scherm komt ook de actuele stand te staan. De klant scant 
de waardebon bij de scanner en kan haar punt direct doneren aan de vereniging van haar 
keuze. 

• Aan het einde van de actie wordt het door jou beschikbaar gestelde geldbedrag naar 
verhouding verdeeld over alle gedoneerde punten.  



De tussenstand 
Op het touchscreen kan de klant dus continue de stand van de deelnemende verenigingen 
zien, wat stimulerend werkt (wie wil nu niet dat zijn favoriete vereniging bovenaan staat?). De 
tussenstand wordt bepaald aan de hand van het totaalbedrag dat je voor de spaaractie 
beschikbaar stelt in verhouding tot het aantal gedoneerde punten. Deze stand wordt 
uitgedrukt in het geldbedrag per vereniging op dat moment en wordt continu ververst. 

De waardebon
• Op iedere waardebon staat een unieke barcode. 
• Deze barcode kan slechts één keer worden gescand (waarna de punt wordt toegekend), 

daarna is deze code niet meer scanbaar. 
• Waardebonnen kunnen worden opgespaard of verzameld door ouders, familie, vrienden en 

kinderen – deze blijven geldig en te scannen in jouw winkel gedurende de hele actieperiode.
• Bij plaatsing van de Interactiekast ontvang je de waardebonnen. 

De Interactiekast 
Het succes van deze actie wordt versterkt door de Interactiekast een voldoende opvallende 
plek te geven, dus niet weggestopt in een hoekje. Klanten moeten de scanzuil direct kunnen 
zien, wat aan het begin van de spaaractie al direct nieuwsgierigheid wekt.
Van belang! Op de locatie waar de Interactiekast wordt geplaatst dient een vaste 220V-
aansluiting aanwezig te zijn, die ’s nachts niet wordt onderbroken en een vaste 
internetverbinding, de actie zal op wifi niet werken!

Leverancier en kosten huur 
Deze actie wordt geleverd en gecoördineerd door UW-S; zij verzorgen de installatie van de 
scanzuil, het online spaarsysteem en ondersteunen u bij deze actie. 

Kosten in euro’s exclusief BTW

Indien je deze actie wilt inzetten, neem dan (bij voorkeur minimaal 6 weken van 
tevoren) contact op met: 

UW-S 
Telefoon: 023-2010200

Aantal Per item Subtotaal

Huur scanzuil 1.0 (6 weken) 1 € 1000 € 1000

Huur scanzuil 2.0 (6 weken) 1 € 1750,- € 1750,-

Bezorging-/plaatsing-/ophaalkosten per zuil 1 € 250,- € 250,-

Waardebonnen per 10.000 stuks (volle dozen kunnen retour) 4 € 75,- € 300,-



2. Deelnemende verenigingen aanmelden en activeren  

Voor aanvang van de spaaractie heb je alle deelnemende verenigingen op een rij. Nadat de 
verenigingen hebben bevestigd dat zij meedoen met jouw spaaractie, is het de bedoeling dat 
zij zichzelf online gaan aanmelden voor jouw spaaractie. Daarmee wordt hun deelname 
binnen het digitale systeem geactiveerd en worden zij zichtbaar op de scanzuil. 

Voor het aanmelden wordt een speciale website beschikbaar gesteld met de bij jouw winkel 
horende inloggegevens. Deze gegevens geef je door aan iedere deelnemende vereniging (per 
mail of telefoon), waarna zij zich eenvoudig online kunnen aanmelden. Uw Supermarkt 
verstrek je hierover nadere toelichting.

3. Communicatiemiddelen 

Wij kunnen het artwork aanleveren, zodat u de bestanden bij de lokale drukker 
kunt laten uitprinten. 

Poster scanzuil
Om extra aandacht op de scanzuil te vestigen, kun je een A3 
poster bij de scanzuil hangen.

N.B. zet een prullenbak naast de scanzuil, zodat jouw klanten de 
gescande waardebonnen direct weg kunnen gooien.

A5 flyer
Deze flyer deel je bij aanvang van 
de actie uit (aan de kassa, onder 
ruitenwissers van auto’s bij jou op 
het parkeerterrein, bij de 
verenigingen etc.) en bevat 
informatie over deze spaaractie en 
spoort mensen aan om zoveel 
mogelijk te sparen.  



Spandoek 

Stoepbordposter Kantineposter

Schapkaart
Dit materiaal is ontwikkeld om te gebruiken voor aanbiedingen waarbij klanten een extra 
waardebon ontvangen.



Clubposter
Aan iedere deelnemende vereniging stel je één of meer posters 
beschikbaar die de vereniging kan ophangen en waarmee zij de 
actie kan communiceren. Op de A3 poster kan de vereniging 
invullen waarvoor wordt gespaard. Breng deze poster(s) langs 
met een stapeltje A5 flyers die kunnen worden meegegeven aan 
de verenigingsleden.

Facebookpost Advertentie (deze dien je zelf in te kopen en aan te leveren)

Stukje voor het clubblad
Voor aanvang van de actie kun je een voorbeeldtekst doorsturen aan de deelnemende 
verenigingen; dit stukje kunnen ze opnemen in het clubblad. Zie bijlage 2.

Persbericht 
In de bijlage vind je een persbericht dat je kunt sturen naar de lokale krant en andere media 
om de actie alvast aan te kondigen. Zie bijlage 3.



4. Na afloop van de actie 

De uiteindelijke uitreiking van het gespaarde bedrag aan verenigingen is natuurlijk een 
feestelijke gebeurtenis, een fotomoment die de aandacht in de krant waard is! Bestel hiervoor 
de A3 waardecheque waarop je de naam van de vereniging en het bijbehorende bedrag kan 
invullen.

A3 waardecheque

Voor nog meer exposure hebben we ook een extra grote waardecheque op het formaat 
1000x400 mm.



Bijlage 1 – voorbeeldbrief uitnodiging verenigingen  

[vestigingsplaats], [datum], 

Verenigingsnaam 
T.a.v. [naam] 
Adres 
Postcode en vestigingsplaats 

Geachte heer, mevrouw [naam], 

Heeft uw vereniging een lang gekoesterde wens, maar ontbreekt het aan voldoende financiële 
middelen? Jumbo [naam] wil graag een bijdrage leveren aan de wens van uw leden. Dit willen 
wij doen met de ‘Spek de Kas van je Club’. De spaaractie organiseren wij van [datum] tot en 
met [datum] en is de gelegenheid bij uitstek om een geldbedrag voor uw vereniging te 
ontvangen. 

In grote lijnen zit de actie als volgt in elkaar: 

Tijdens deze ‘Spek de Kas van je Club’ actie ontvangen klanten in onze winkel voor elke 
€ 10,- aan boodschappen een waardepunt. Deze waardepunt kunnen ze in de winkel doneren 
aan de vereniging van hun keuze en is € 0,10 waard.

Aan het eind van deze actie worden de bedragen uitgekeerd aan de deelnemende 
verenigingen.

Graag vernemen wij uiterlijk [datum] a.s. of u wilt deelnemen aan deze actie, hetgeen wij 
bijzonder op prijs stellen. 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groeten,

Jumbo [naam] [Contactpersoon]



Bijlage 2 – voorbeeldstukje clubblad 

[Plaats, datum] 

Spek de kas van onze club bij Jumbo [naam] 

Zoals jullie vast weten, organiseert Jumbo [naam] een actie waarmee een financiële bijdrage 
voor onze vereniging bij elkaar kan worden gespaard. De actie heet ‘Spek de kas van je club’ 
en Jumbo [naam] stelt daarvoor een bedrag van € X.XXX,- beschikbaar. 

Tijdens deze ‘Spek de kas van je Club’ actie ontvangen klanten voor elke € 10,- aan 
boodschappen een waardepunt. Deze waardepunt kunnen ze in de winkel doneren aan de 
vereniging van hun keuze.

Hoe meer waardepunten klanten doneren aan onze vereniging, hoe groter het totaalbedrag 
dat wij ontvangen. En daarmee kunnen wij [doel waaraan het geldbedrag wordt besteed]. 
Trommel dus zoveel mogelijk mensen op om hun boodschappen bij Jumbo [naam] te doen en 
daarmee de kas van onze club te spekken!



Bijlage 3 - voorbeeld persbericht aankondiging actie 

[Plaats, datum] 

Spek de Kas van je Club bij Jumbo [naam] 

Vanaf [datum] start Jumbo[naam] een actie waarmee de verenigingen in [vestigingsplaats] een 
financiële ondersteuning kunnen ontvangen. Dit gebeurt met de ‘Spek de Kas van je Club 
actie, waarvoor Jumbo[naam] een totaalbedrag van € X.XXX,- beschikbaar stelt. 

Tijdens deze ‘Spek de Kas van je Club’ actie ontvangen klanten voor elke € 10,- aan 
boodschappen een waardepunt. Deze waardepunt kunnen ze in de winkel doneren aan de 
school van hun keuze. 

Ondernemer/filiaalmanager [naam ondernemer/filiaalmanager]: ‘Wij vinden het erg leuk om 
deze actie te organiseren Hiermee willen wij ons steentje bijdragen aan wensen van de 
verenigingen hier in [vestigingsplaats]. Iedere vereniging kan de bijdrage gebruiken voor hun 
eigen wens, wat wij als voorbeeld hebben zien horen komen zijn bijvoorbeeld de aanschaf van 
nieuwe fietsenrekken of het opknappen van de kantine. 

Tot en met [datum] kunnen klanten zoveel mogelijk punten voor de vereniging van hun keuze 
bij elkaar sparen. Aan het eind van de actie wordt het bedrag van € X.XXX,- naar rato verdeeld 
over alle gedoneerde waardepunten en uitgekeerd aan de deelnemende verenigingen [namen 
verenigingen]. 

Voor meer informatie: [Winkelnaam, contactpersoon, adres en telefoonnummer]



Bijlage 4 - voorbeeld persbericht uitreiking cheques 

[Plaats, datum] 

Jumbo [naam] reikt cheque uit aan [aantal] verenigingen 

Vandaag hebben [aantal] verenigingen een mooie cheque in ontvangst mogen nemen van 
Jumbo [naam]. [aantal] weken lang hebben klanten kunnen sparen voor een financiële 
bijdrage voor hun vereniging. [naam vereniging] heeft het meeste geld in ontvangst mogen 
nemen en ging met maar liefst [bedrag] naar huis. Zij zullen het geld besteden aan [invullen 
doel] 

De actie waarbij klanten bij elke € 10,- aan boodschappen een waardepunt kregen die ze 
vervolgens konden doneren aan de vereniging van hun keuze, startte [datum]. Totaal is er een 
bedrag van maar liefst € X.XXX,- verdeeld onder de verenigingen. 

Ondernemer/filiaalmanager [naam ondernemer/filiaalmanager]: ‘Ik ben er trots op dit voor de 
verenigingen van [vestigingsplaats] te kunnen doen. Maar wij hebben het natuurlijk niet alleen 
gedaan. Wekenlang hebben onze klanten waardepunten bij elkaar gespaard om zo hun 
vereniging een steuntje in de rug te geven. Ik hoop en heb er vertrouwen in dat er mooie 
dingen met de opbrengst gaan gebeuren. 

De verenigingen die meededen waren: [invullen namen verenigingen inclusief opgehaalde 
bedrag]. 

Voor meer informatie: [Winkelnaam, contactpersoon, adres en telefoonnummer]


