Een mooie opbrengst voor uw
vereniging
Heerlijke banket gerelateerde
producten voor de leden van
uw vereniging
Wij ondersteunen en ontzorgen
uw vereniging

Waarom moet uw vereniging
kiezen voor een clubactie van
STEUNJE.CLUB?

Wij realiseren een mooie opbrengst voor uw vereniging
Wij ondersteunen en ontzorgen uw vereniging
Uw vereniging krijgt een eigen webshop
Wij sturen flyers naar uw vereniging om uit te delen aan uw leden
Uw vereniging loopt geen enkel financieel risico
Meedoen aan een clubactie is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan
verbonden (de webshop en flyers zijn gratis)
De leden van uw vereniging krijgen heerlijke producten en steunen hiermee
de vereniging

Steunje.club heeft al enige ervaring met het leveren
van clubacties aan verenigingen. Eerder deden wij dit
op de traditionele manier (eerder leverden wij alleen

HOE MAKEN WIJ EEN CLUBACTIE
EIGENTIJDS EN EFFICIËNT?

de bestelformulieren en producten). Wij merkten dat dit

Uw vereniging krijgt een EIGEN webshop (inclusief

een complexe en tijdrovende klus kan worden voor de

logo’s etc.). De link van de webshop kan gedeeld worden

vrijwilligers van een vereniging (bestel formulieren

op social media en op de website van uw vereniging.

uitdelen, bestelformulieren inzamelen, geld wisselen,

Uw leden kunnen via de webshop producten bestellen

bestellen etc.). Met deze ervaring hebben wij een

en betalen met Ideal.

eigentijdse oplossing bedacht om van de tijdrovende
clubactie een efficiënte clubactie te maken.

Wij sturen flyers naar uw vereniging om uit te delen aan
de leden van uw vereniging (op de flyer staat de naam

Daarmee behalen wij een hogere
opbrengst voor uw vereniging en
minimaliseren wij het werk voor
uw vereniging en de vrijwilligers.

van de webshop van de vereniging en overige informatie
over de clubactie).
Ook voor de leden van uw vereniging wordt het
makkelijker om te bestellen en te betalen. Met deze
vorm van clubactie realiseren wij een mooie opbrengst
voor uw vereniging.
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Wij horen vaak het bezwaar dat de vereniging alleen met sponsors een clubactie wil organiseren.
Ook dit is mogelijk en bespreekbaar.

STEUNJE.CLUB

levert compleet
verzorgde clubacties
voor uw vereniging

CONTACT
HEEFT U VRAGEN OF KOMT U GRAAG MET ONS IN CONTACT
VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN CLUBACTIE?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
U kunt ons bereiken via de onderstaande contactgegevens:
www.steunje.club		
info@steunje.club
06 116 671 43 (ook voor whatsapp of videobellen)

Scan hier e
d
de QR-co

Bespreekt u de clubactie liever persoonlijk met ons? Dat is natuurlijk geen enkel probleem!
Wij komen graag bij u op de vereniging langs om de mogelijkheden te bespreken.
Heeft u wel interesse in onze producten, maar niet in onze full service clubactie?
Ook dan mag u vrijblijvend contact met ons opnemen.

WWW.STEUNJE.CLUB
16-09-21 13:37

Hoe werkt een clubactie
van STEUNJE.CLUB
voor uw vereniging?

Onze producten
EN ACTIES

Alleen het allerbeste is goed genoeg! Daarom zijn al onze lekkernijen gemaakt van de allerbeste ingrediënten.
Al onze producten worden gemaakt volgens strenge IFS en HACCP-certificering. Wij werken nauw samen met
een banketbakkerij en garanderen versheid en kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Kruidnoten

Kerstkransen met chocola
en decoratie

Onze thema’s zijn Pasen, Sinterklaas en Kerst.

en aan de mensen die uw vereniging een warm hart toedragen.
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PASEN

SINTERKLAAS
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• de kleuren van uw vereniging

3 U krij
gt

Scan hierde
de QR-co

De actie is goed te promoten via social media
Wij zullen dit ondersteunen door enkele winacties beschikbaar
te stellen.

Wij leveren alle bestellingen op de afgesproken
datum bij uw vereniging af
Ook maken wij het behaalde resultaat van de clubactie bekend.

De clubactie heeft geen enkel financieel risico voor de vereniging
Wij leveren gratis:

Paaskransen met advocaat crème
vulling, gele chocola en decoratie

U kunt meerdere malen per jaar bij ons terecht voor het organiseren van een clubactie.

De flyers kunt u uitdelen aan de leden van uw vereniging

• de webshopnaam van uw vereniging

Kerstboompjes (gevulde koek)

ACTIES

Wij sturen flyers naar uw vereniging met
daarop alle informatie over de clubactie

• het logo van uw vereniging

Gevuld speculaas

PRODUCTEN

Uw vereniging krijgt een eigen webshop

De flyer wordt voorzien van:

Paasstol met banketspijs

Scan hier
de QR-code

Paasstol met banketspijs

Gevuld speculaas

Paaskransen met advocaat
crème vulling, gele chocola
en decoratie

Pepernoten

Gevulde paashaasjes
Paaskransen met chocola 		
en decoratie
Notenkransen

Speculaastaartpuntjes
Speculaasrondo’s
Speculaaspunten
Speculaasmolens
Speculaastaart

Speculaastaartpuntjes

Kerststol met banketspijs

KERST
Kerstboompjes
(gevulde koek)

Paaskransen met chocola
en decoratie

Speculaasrondo’s

Notenkransen

Notenkransen

Speculaaspunten

Kerstkransen met mokkavulling, chocola en decoratie

Luxe paasstol met
amandelspijs in luxe doos

Speculaasmolens

Kerststol met amandelspijs
in luxe doos

Paaseitjes

Speculaastaart

Kerstkransen met vanillevulling,
witte chocola en decoratie

Meerdere pakketten in
een leuke paasdoos

Meerdere pakketten in
een leuke sinterklaasdoos

Meerdere pakketten in
een leuke kerstdoos

Kerstkransen met chocola
en decoratie
Kerststol met banketspijs
Notenkransen
Kerstkransen met mokkavulling, chocola en decoratie

Luxe paasstol met amandelspijs in luxe doos

Kerststol met amandelspijs
in luxe doos

Paaseitjes

Kerstkransen met vanillevulling, witte chocola en 		
decoratie

• webshop
• flyers
• transport
• enkele winacties
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(meerdere formaten en combinaties)

(meerdere formaten en combinaties)

(meerdere formaten en combinaties)
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