Grote Clubactie Stappenplan
Haal alles uit jullie Clubactie!

Introductie

Agenda 2022

Op zaterdag 24 september gaat de 50e editie van de Grote Clubactie van start.
In dit stappenplan laten we zien welke stappen je kunt nemen om je actie succesvol
op te zetten. Zo is het voor jou als clubcoördinator dit jaar nog eenvoudiger om de
Grote Clubactie te organiseren en zo een mooie opbrengst te behalen voor jullie
clubkas.

Vanaf 14 maart 						

Bestel je verkoopmateriaal

Vanaf 14 september				

Bezorging verkoopmaterialen

Zaterdag 24 september			

Start Grote Clubactie

Maandag 21 november			

Einde verkoopperiode

Dinsdag 6 december				

Trekking Grote Clubactie

Woensdag 7 december			

Bekendmaking trekkingsuitslag

Vrijdag 13 januari 2023			

Uitbetaling opbrengst

Tip!
Wist je dat we gedurende het jaar ook gratis
webinars organiseren? Kijk voor de actuele data
en onderwerpen op clubactie.nl/webinar

Checklist stappenplan
Met deze 12 stappen is jullie Clubactie gegarandeerd een succes.

Stap 1: Doe het samen

Stap 8: De start!

Stap 2: Bepaal jullie doel

Stap 9: Deel tussenstanden

Stap 3: Kies jullie verkoopmethodes en plaats de bestelling

Stap 10: Zet een eindsprint in

Stap 4: Zet je actie klaar

Stap 11: Voer de eenmalige machtigingen in

Stap 5: Geef je leden een persoonlijke verkooppagina

Stap 12: Vier het succes

Stap 6: Motiveer je leden en zet eigen winacties op
Stap 7: Maak jullie Clubactie bekend

Mijn Grote Clubactie
Inloggen

Mijn Grote Clubactie
Om o.a. je bestelling te plaatsen, de ledenlijst te
uploaden en tussenstanden te delen, log in via
‘Mijn Grote Clubactie’.

Stap 1

Stap 2

Doe het samen!

Bepaal jullie doel

Je kunt de Grote Clubactie voor jouw vereniging eenvoudig alleen organiseren. Maar het samen doen is leuker. Zo kan je de werkzaamheden
verdelen en is de motivatie om de actie tot een succes te maken ook
meteen groot.

Het helpt wanneer jullie een duidelijk doel hebben. Kies iets waar jullie als
vereniging achter staan én waarmee je jullie leden ook motiveert om zoveel mogelijk loten te verkopen.

Vraag dus iemand om het samen met jou te doen of
stel een klein team van vrijwilligers samen. We hebben
hiervoor een korte video met een oproep voor je
gemaakt. Scan de QR-code hiernaast en deel hem op
je social media of stuur hem rond in jullie groepsapp.

Hieronder staan enkele voorbeelden van andere verenigingen:

• Nieuwe tenues
• Organiseren van activiteiten
• Opknappen clubhuis
• Nieuwe (trainings)materialen

Wanneer je jullie doel hebt bepaald, dan voeg je dit toe
aan jullie gratis verkooppagina. Zo zien ook kopers die
een online lot kopen, waar jullie geld voor inzamelen.

Stap 3

Stap 4

Kies jullie verkoopmethodes en plaats je bestelling

Zet je actie klaar

Je kunt kiezen uit vier verschillende verkoopmethodes. De meest succesvolle manier is om een aantal methodes te combineren. Dit zorgt voor
een hogere opbrengst.

Maak jullie verkooppagina af door jullie clublogo toe te voegen, een
streefbedrag in te vullen en te omschrijven waar jullie voor sparen.

75%

gebruikt deze
methode

Verkoopboekje
met QR-code

Online

Superlot

Papieren lot

Hierna voeg je de deelnemende leden toe aan ‘Mijn Grote Clubactie’.
Zo wordt er voor hen automatisch een persoonlijke verkooppagina én
QR-code sticker aangemaakt. Dit maakt het voor je leden nog
persoonlijker en jij als coördinator hebt direct inzage in het aantal
online verkochte loten.

Stap 5
Geef je leden een persoonlijke verkooppagina

Maak gebruik van onze keuzehulp!
Weet je niet welke verkoopmethodes het beste passen bij jullie
vereniging en leden? Maak dan gebruik van de handige keuzehulp.
Vul een aantal vragen in en ontdek welke verkoopmethodes
inzetbaar zijn bij jullie vereniging en plaats jullie bestelling!

Keuzehulp
Zowel in ‘Mijn Grote Clubactie’ als op onze website vind je meer
informatie over onze verkoopmethodes.

Na het uploaden van je leden print je de QR-code stickers op de gratis
meegeleverde stickervellen. Deze stickers plak je op de voorkant van de
verkoopboekjes. Zo heeft iedereen zijn ‘eigen’ boekje. Ook hebben je leden
hiermee toegang tot hun persoonlijke verkooppagina (de logingegevens
staan op de stickers).
Maak ook gebruik van de e-mailmodule in ‘Mijn Grote Clubactie’. Vanuit
hier plan je eenvoudig een mail in naar de deelnemende leden en zo
ontvangen zij hun persoonlijke verkooplink. Ook leden zonder
verkoopboekje kunnen nu simpel en snel online loten verkopen.
Wist je dat verenigingen die de persoonlijke verkooppagina’s
en QR-codes gebruiken gemiddeld 80% meer ophalen?

Stap 6

Stap 7

Motiveer je leden

Maak jullie Clubactie bekend

Hoe gemotiveerder jouw leden zijn, hoe succesvoller jullie Clubactie is.
We hebben enkele tips om je hierbij te helpen:

Zorg dat voorafgaand aan de start van de Grote Clubactie, iedereen van
jullie vereniging op de hoogte is van de actie. Vertel ze waarvoor jullie
sparen, hang posters op en deel een berichtje op jullie website.
Zorg ook dat de trainers, coaches en ouders op de hoogte zijn, dit helpt je
wanneer je leden vragen hebben.

• Zet een eigen winactie op binnen jullie club.
• Geef je leden een persoonlijke verkooppagina (zie stap 4 en 5)
zodat ze toegang hebben tot hun eigen pagina. Dit zorgt voor een
hoge betrokkenheid van zowel jouw leden als hun ouders.
• Maak gebruik van de Grote Clubactie winacties zoals de
Kids-verkoopwedstrijd.
• Communiceer gedurende de actie ook af en toe een tussenstand,
zo houd je iedereen betrokken.

We stellen verschillende gratis promotiemiddelen beschikbaar om je hierbij
te helpen. In ‘Mijn Grote Clubactie’ staan veel online voorbeelden voor je
klaar. Daarnaast ontvang je bij jouw bestelling ook promotiemateriaal om
de actie onder de aandacht te brengen.

ZATERDAG 24 SEPTEMBER

Stap 9
Deel tussenstanden
Laat tijdens de actie jullie leden weten hoe de verkoop gaat:
• Hoe dichtbij zijn jullie al bij jullie doel?
• Hoeveel loten zijn er al verkocht?
• Welk team of verkoper is het meest succesvol tot dusver?

Stap 8
De start!
Op zaterdag 24 september is de landelijke start van de 50e editie van
de Grote Clubactie. Vanaf nu kunnen alle deelnemende verenigingen
beginnen met loten verkopen. Ook gaan deze dag de online
verkooppagina’s live.
Wij helpen niet alleen de clubs maar zoeken deze dag ook de landelijke
én lokale media op voor extra aandacht voor de Grote Clubactie. Je kunt
zelf ook contact opnemen met jullie lokale media en een leuk berichtje
laten plaatsen. Er staat een voorbeeld in
‘Mijn Grote Clubactie’ voor je klaar.

Het delen van de tussenstand kan tegenwoordig heel eenvoudig vanuit
‘Mijn Grote Clubactie’, hier vind je namelijk de statistieken. Leuk voor jou én
ook voor je leden. Met de ‘deelknop’ plaats je deze eenvoudig in een
groepsapp of op social media.
Er staat ook een lotenmeter voor je klaar die je kunt printen en kunt
ophangen in bijvoorbeeld de kantine.

Tip! Verkoop je Superloten? Hang de
verkochte loten dan op in de kantine.

Stap 10

Stap 12

Zet een eindsprint in

Vier het succes

Doe nog een laatste oproep naar je leden en kopers. We hebben een
leuk filmpje dat je hiervoor kunt gebruiken: ‘Verkoper gemist’.
Deel deze op jullie kanalen en voeg hierbij de link
naar jullie verkoopagina toe. Zo kunnen je volgers
alsnog een lot kopen van jullie club.

Begin december vindt de trekking van de Grote Clubactie plaats. Jullie
kopers weten dan of ze naast het steunen van jullie vereniging, zelf ook
in de prijzen zijn gevallen.

Ook je leden kunnen nog een laatste keer de
(persoonlijke) verkooplink delen met familie
en vrienden.

Stap 11
Loten invoeren
Alle loten die door middel van de machtigingsformulieren in het
verkoopboekje zijn verkocht, dien je handmatig in te voeren. Zorg er
dus voor dat je op tijd de boekjes terug hebt. Je voert vervolgens deze
aankopen in via ‘Mijn Grote Clubactie’. Pas na het invoeren hiervan gaan
deze loten mee in het totaaloverzicht van de verkochte loten.

Na de trekking weten jullie ook wat de eindscore voor jullie club is.
Je ontvangt van ons een symbolische cheque met jullie totaalopbrengst.
Vier het succes en deel deze opbrengst met je leden en je kopers.
Beloon jullie lotenverkopers
Een onderdeel van het succes vieren, is ook het bedanken van je leden.
We hebben voor hen een oorkonde klaarstaan in ‘Mijn Grote Clubactie’.

Openingstijden
Op werkdagen kun je ons bereiken
tussen 09:00 en 17:00 uur.

Veel succes!

Op de volgende dagen is de Grote Clubactie extra
geopend voor ondersteuning rondom de actie:
- 14 september van 17:00 tot 20:00 uur
- 24 september van 09:00 tot 14:00 uur
Grote Clubactie
013 - 455 28 25
info@clubactie.nl
clubactie.nl

