Beste Vereniging,
Als PLUS Erik Gorissen Asten staan wij midden in de maatschappij. Niet voor niets organiseren wij nu al voor de 3e keer
in nog geen 5 jaar de PLUS Sponsoractie! Wij vinden het dan ook belangrijk de lokale gemeenschap hier in Asten te
ondersteunen. Met de PLUS Sponsoractie in 2021 geven wij maar liefst €17.500,= weg!
Steuntje in de rug
Na een jaar vol beperkingen organiseren wij dit najaar wederom een unieke spaaractie waarmee wij het
verenigingsleven in Asten] een steuntje in de rug geven. Van zondag 5 september tot zaterdag 13 november 2021
kunnen klanten van PLUS Erik Gorissen euro’s sparen voor hun club of vereniging. En dat bedrag kan flink oplopen!

Samen voor uw vereniging
U begrijpt: deze actie kan ook de kas van uw club spekken. En het mooie is dat u zelf bepaalt waaraan u het bedrag
besteedt! Leden, familie, buren, vrienden, kennissen, iedereen die uw club of vereniging een warm hart toedraagt kan
bij PLUS Erik Gorissen sparen. Hoe meer mensen u weet te activeren, des te hoger het sponsorbedrag voor uw club of
vereniging!

Hoe werkt de actie?

Looptijd spaaractie: zondag 5 september t/m zaterdag 13 november (week 36 t/m 45).

De klant ontvangt bij elke € 10,- aan boodschappen en wekelijkse actieproducten een voucher met unieke code.

De klant wijst actiecode(s) toe aan de club of vereniging van zijn keuze op een speciale website.

Na de actieperiode wordt het totale sponsorbedrag verdeeld over alle deelnemende clubs en verenigingen.

Op een speciaal scherm en website kunt u live het scorebord bekijken.
Wat vragen wij van u?
Net als in 2019 organiseren we dit jaar weer de ‘bekende collage wedstrijd’. Wij willen elke vereniging vragen om een
collage van zijn of haar vereniging te maken die iets vertelt over jullie vereniging. Deze collage mag maximaal 100
centimeter breed en 60 centimeter hoog zijn zodat wij ze in de winkel kunnen ophangen en hierdoor de PLUS
sponsoractie nog meer aandacht geven. Deze collage dient uiterlijk 01 september bij ons aangeleverd te zijn, anders kan
uw vereniging niet deelnemen aan de sponsoractie.
Bij de feestelijke uitreiking van de sponsoractie krijgt u uw collage ook weer terug.
Mits er uiteraard dit jaar een feestelijke uitreiking georganiseerd kan worden i.v.m. de coronamaatregelen.

Maak kans op een mooi bedrag voor uw vereniging!
Aan het einde van de actie vragen we elke vereniging om de collages te beoordelen. In totaal geven we €750,extra weg! De beste beoordeelde collage ontvangt €250,- extra voor de vereniging! De 2e plaats ontvangt
€200,-, de 3e plaats €150,-, de 4e plaats €100,- en de 5e plaats ontvangt €50,-. De top 5 wordt bekend gemaakt
tijdens de feestelijke uitreiking van de sponsorbedragen.
Mee doen?
Bent u geïnteresseerd? Vul het inschrijfformulier in welke in de bijlage bij deze e-mail zit en mail deze naar
erik.gorissen@plus.nl en houdt alvast rekening met onderstaande data en belangrijke informatie:





Vanaf 07 juni 2021 kunt u uw aanmeldingsformulier invullen en per email verzenden. Dit kan uiterlijk tot
07 juli 2021. Als u zich aanmeldt gaan wij ervan uit dat u meedoet aan de sponsoractie.
Woensdag 01 september 2021: Uiterlijke inleverdatum collage.
Zondag 05 september 2021: Start met uitgifte van sponsorvouchers aan onze klanten.
Zaterdag 13 november 2021: Laatste uitgifte dag van sponsorzegels aan onze klanten.

Ik hoop dat u net zo enthousiast bent over deze actie als wij en dat we samen met de buurt geld kunnen
inzamelen voor uw club of vereniging.
Met vriendelijke groet,
Erik Gorissen & Medewerkers
PLUS Erik Gorissen Asten
Burg. Ruttenplein 4
5721DX Asten
Tel. 0493-688215
Email: erik.gorissen@plus.nl

