
 

Markelo Mei 2018 

 

Geacht verenigingsbestuur, 

 

PLUS Blankhorst maakt een vuist voor verenigingen. Veel clubs hebben het zwaar. Minder subsidie, 

afnemende ledenaantallen… het wordt steeds lastiger de jaarlijkse begroting rond te krijgen. ‘Kunt u ons 

sponsoren?’, luidt dan ook steeds vaker de vraag. Ons antwoord? Een volmondig ‘ja’! PLUS heeft besloten 

een bijdrage te leveren aan het lokale verenigingsleven via een speciale sponsoractie. Elke vereniging kan 

deelnemen en iedereen kan op dezelfde manier een mooi sponsorbedrag verdienen.  

 

Alles uit de (actie)kast 

Leden, familie, buren, vrienden, kennissen… roep iedereen die uw vereniging een warm hart toedraagt op 

om hun ‘trots’ te steunen. Zo heeft u de hoogte van het sponsorbedrag gedeeltelijk in eigen hand. Hoe 

werkt het: 

 

In de periode van 17-09-2018 tot en met 25-11-2018 ontvangt iedere klant van PLUS Blankhorst 

bij elke € 10,- aan boodschappen een speciale voucher. Elke voucher vertegenwoordigt één 

sponsorpunt. De klant scant de voucher bij de ‘actiekast’ en kiest op het touchscreen de vereniging uit aan 

wie hij of zij het sponsorpunt wil schenken. Aan het einde van de sponsoractie wordt op basis van de 

toegekende sponsorpunten een bedrag van € +/- 15.000,00 naar rato over de deelnemende verenigingen 

verdeeld. Haal dus alles uit de kast, mobiliseer uw leden en motiveer iedereen om bij PLUS Blankhorst uw 

vereniging te steunen! Het sponsorbedrag kan dan behoorlijk oplopen. 

 

Het doel 

Onderhoud of uitbreiding van uw kantine. Aanschaf van nieuwe materialen. Een gezellig avondje uit met uw 

leden. PLUS Blankhorst keert het sponsorbedrag in geld uit. Wat het bedrag ook is, u bepaalt zelf de 

bestemming. 

 

Aftrap 

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u alvast rekening houden met onderstaande data: 

 

o Vanaf 1 juni 2018 Voorlopige aanmelding per email van uw club, school, vereniging of stichting. Stuur 
een mail naar met uw contactgegevens naar hblankorst@plussupermarkt.nl 

o Op maandag 27 augustus U ontvangt per mail een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst, welke 
gehouden wordt op woensdag 5 september bij Grand-Café de Kroon. 

o Op 5 september tijdens de informatiebijeenkomst ontvangt u alle details van de actie. Er is gelegenheid 
om vragen te stellen, zodat u kunt bepalen of u mee wilt doen met de actie. 

o Voor 14 september Als u mee wilt doen, dan hebben we voor deze datum uw definitieve aanmelding 

nodig.  
o 17-09-2018 Start met uitgifte van sponsorvouchers aan onze klanten. 
o 25-11-2018 is de laatste dag van uitgifte van de sponsorvouchers. 

 
o In december 2018 ontvangt U het sponsorgeld op uw bankrekening. 
 

Met vriendelijke groet, 

Henry Blankhorst 

 

Plus Blankhorst 
Kerkplein 1 
7475AE Markelo 

Mail: hblankhorst@plussupermarkt.nl 
Tel:0547-364081 
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