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PLUS Sponsor Verenigings Weken – 17 september t/m 31 december 2018.  

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 vorig jaar (opbrengst 71,28 euro). 

Bij elke 10 euro aan boodschappen krijgt men een PLUS-sponsorpunt (voucher). Via de speciale actiekast achter de 
kassa’s schenkt een klant de PLUS-sponsorpunten aan een favoriete (sport)club, vereniging en stichting. Hoe meer 
sponsorpunten er worden verzameld, des te meer het oplevert. Het totale actiebedrag is 10.000 euro en wordt 
procentueel verdeeld onder de deelnemende (sport)clubs, verenigingen en stichtingen.  

Door een speciale jokerkaart in te leveren, zal het aantal sponsorpunten per keer worden 
verdubbeld als men voor minimaal 50 euro aan boodschappen heeft gedaan. Zo’n jokerkaart dient 
te worden ingeleverd voordat er wordt afgerekend. Het is natuurlijk ook mogelijk om zo’n jokerkaart 
aan iemand met een (volle) winkelwagen te overhandigen en vervolgens te vragen of deze persoon 
op onze vereniging wil stemmen. Door slim en creatief om te gaan met deze jokerkaarten kunnen er 
zo heel wat extra sponsorpunten gescoord worden. Deze jokerkaarten liggen niet in de winkel maar 
zijn in het bezit de vereniging. We hebben er vijftig en deze zijn eenmalig te gebruiken. Heb je deze 
jokerkaart(en) nodig? Laat het even weten, dan regelen we het. 

Op de actiekast in de winkel is altijd de actuele tussenstand van alle deelnemers te zien. Bij ieder muntje wat een klant 
doneert, wordt de tussenstand van alle deelnemers aangepast. Als vereniging krijgen we wekelijks een tussenstand door 
en deze zal ook op de Facebook-pagina van de winkel te vinden zijn. Pas aan het einde van de actie is het definitieve 
bedrag bekend.  

Iedereen kan vaak meedoen als dat men zelf wel. Leden, vrienden, familie, bekenden of een willekeurige 
winkelbezoeker? Ieder sponsorpunt is welkom. Doe mee en sponsor ZVS! 
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