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PLUS Spaar Je Club Gezond 2021 – 6 september t/m 13 november 2021.  

PLUS Hans Bogaerts uit Mijnsheerenland is een spaaractie gestart voor verenigingen om geld in te zamelen en wij als 
Zwem- en Waterpolovereniging ZVS doen daar ook aan mee in navolging van enkele jaren geleden, toen onder de naam 
‘PLUS Sponsor Verenigings Weken’.  

Van maandag 6 september t/m 13 zaterdag november 2021 ontvangt men bij elke tien euro aan boodschappen en bij 
geselecteerde actieproducten een sponsorpunt. Dit is een voucher met een unieke code die na activatie vervolgens aan 
een club of vereniging de sponsorpunt(en) geschonken kan worden. Hoe meer sponsorpunten er worden gespaard, hoe 
meer euro's dat oplevert voor de kas van een club! Iedereen kan meedoen en ieder sponsorpunt is welkom.  

Geef jouw club een steuntje in de rug 
De unieke code op de voucher kan via plus.nl/sponsorpunten geactiveerd worden. In totaal doen duizenden clubs en 
verenigingen mee aan de spaaractie verdeeld over 268 PLUS-winkels. Er is dus vast een winkel bij jou in de buurt te 
vinden. Het sponsorbedrag dat ze gaan verdelen is ruim 3,2 miljoen euro. 

Maak kans op een PLUS Cadeaukaart 
Maak wekelijks kans op één van de drie PLUS-Cadeaukaarten t.w.v. 75 euro! Activeer jouw sponsorpunt(en) via 
plus.nl/sponsorpunten en word clubsponsor van de week. Hoe meer sponsorpunten je activeert, hoe meer kans je 
maakt. Uiteraard is digitaal sponsorpunten sparen ook mogelijk. Je ontvangt jouw sponsorpunten dan in de PLUS-app. 
En wanneer je digitaal spaart met de PLUS-app, ontvang je gelijk één sponsorpunt gratis! 
 
Spaar nog sneller voor jouw club of vereniging! 
Bij wekelijkse actieproducten ontvang je één extra sponsorpunt. En hoe meer sponsorpunten je spaart, hoe meer euro’s 
dat oplevert voor de kas van jouw cluppie! Bekijk vanaf zondag 5 september 2021 op plus.nl alle actieproducten van die 
week.  

Meer weten? Kijk dan nog even op plus.nl/info-spaar-voor-je-club.  

Boodschappen doen was nog nooit zo leuk!  

Robert van Son 
Zwem- en Waterpolovereniging ZVS 
T: 06-46213003 
E: redactie@zvs.nu 
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