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Opel supporter 
van de Grote 
Clubactie

Extra loten verkopen 
aan je digitale vrienden

Opel maakt besturen leuker
Het merendeel van de vereni-
gingen draait op haar vrijwilli-
gers. Zitting nemen in het be-
stuur neemt veel tijd in beslag. 
Opel vindt het belangrijk om 
juist ook deze mensen eens in 
het zonnetje te zetten. Door 
de samenwerking is het pro-
gramma voor de online loten-
verkoop een stuk eenvoudiger 
en sneller gemaakt. 

De Grote Clubactie is trots op haar nieuwe supporter: Opel. Door de steun van Opel kan de 
Grote Clubactie dit jaar nóg grootser uitpakken. Met een betere online lotenverkoop, een 
Vrijwilliger van het Jaar-verkiezing en een prachtige Grote Club Avond bij de Opel dealer… 

Ook speelt social media een 
grotere rol. Zo wordt op de 
Facebookpagina van Opel de 
Vrijwilliger van het Jaar-verkie-
zing georganiseerd. Een unieke 
actie waarbij elke vereniging 
zijn of haar vrijwilliger kan no-
mineren. Door te stemmen op 
de wedstrijdcoördinator, de 
penningmeester of bijvoor-
beeld de materialenman maakt 
deze kans op een gastrono-
misch weekend met de Opel 
Mokka.

Win een Opel Vivaro Clubbus
De Vrijwilliger van het Jaar, de-
gene met de meeste stemmen, 
wint bovendien een exclusieve 
Opel Vivaro Clubbus voor zijn of 
haar vereniging. Voor een bij-
zondere uitwedstrijd of team-
uitstapje. Wie leeft er echt voor 

zijn of haar club? Wie zet altijd 
dat stapje méér? En wie staat 
altijd klaar voor zijn of haar ver-
eniging? Kortom, welke vrijwil-
liger verdient volgens u de titel 
‘Vrijwilliger van het Jaar’? Ga 
naar fb.com/opelnederland en 
stem op uw favoriete vrijwil-
liger.

Save the date: 11 december
En dan is er ook nog de Grote 
Club Avond, bij de Opel dealer. 
Een unieke gelegenheid om 
ervaringen uit te wisselen met 
andere verenigingen, een extra 
persmoment in de lokale pers 
én de kroon op het werk van de 
vele lotenverkopers. Hier wordt 
de opbrengst van 2012 sym-
bolisch aan uw bestuur over-
handigd. Zet dit alvast in uw 
agenda!

Stichting Judo Zeeland vestigde 
twee jaar geleden al een record, 
door in één actie maar liefst 
11.000 loten te verkopen. Dit le-
verde de vereniging €26.400,- 
op. En dat was nog zonder de 
online lotenverkoop. “Dit jaar 
maken we voor het eerst ge-
bruik van de tool. En die is heel 
gebruiksvriendelijk”, zegt Ro-
nald Kalkhoven, bestuurslid 
van Stichting Judo Zeeland.

Personaliseren
Wat er volgens hem vooral 
sterk aan is, is dat je de berich-
ten helemaal kunt personalise-
ren. Je voegt eenvoudig je eigen 
clublogo en tekst toe. Ook komt 
de naam van de lotenverkoper 
op de pagina te staan. En die 
kan op zijn beurt weer een per-
soonlijk verhaaltje tikken in de 
begeleidende mail. “Ik denk dat 

Met één simpele druk op de knop honderden extra loten 
verkopen. Dat is de droom van elke club. Daarom heeft 
Opel een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de on-
line verkooptool, die nu voor alle verenigingen gratis be-
schikbaar is. Digitaal en snel extra loten verkopen ligt nu 
binnen handbereik. Dat merkte ook de Stichting Judo Zee-
land. “We gaan als een speer.”

dat persoonlijke tintje mensen 
over de streep trekt. Kinderen 
kunnen het naar hun opa en 
oma sturen, ook al wonen die 
ver weg. Sommige kinderen 
hebben het volgens mij naar 
het hele digitale adresboek van 
hun ouders gestuurd”, lacht hij.

Facebook-pagina
De judoclub uit Zeeland, die de 
opbrengst van de Grote Club-
actie vooral gebruikt om hun 
talenten extra te trainen en 
faciliteren, heeft sinds dit jaar 
ook een eigen Facebook-pa-
gina. “Dat sluit toch meer aan 
bij de belevingswereld van kin-
deren en jongeren”, vindt Kalk-
hoven. “Die regelen alles van 
achter hun pc. Ook de online 
lotenverkoop past helemaal in 
hun straatje.”

Oplage: 10.000  •  Najaar 2012

Opel investeert in verbeterde software

Save the date:
11 december, Grote Club Avond

Opel maakt besturen leuker.

Hang de actieposter op bij je club!
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Geen enkele club of vereniging 
kan zonder ze; vrijwilligers. Ze 
zijn de levensader van het ver-
enigingsleven in Nederland 
en de onmisbare schakel voor 
de Grote Clubactie. Ook Opel 
draagt het verenigingsleven 
een warm hart toe en wil de 
vrijwilligers de aandacht geven 
die ze verdienen. Opel gaat op 
zoek naar de vrijwilliger van het 
jaar. 

Wie leeft er echt voor zijn of 
haar club? Wie zet altijd dat 
stapje méér? En wie staat altijd 
klaar voor zijn of haar vereni-
ging? Kortom, welke vrijwilliger 
verdient volgens u de titel ‘Vrij-
williger van het Jaar’? Ga naar 
facebook.com/opelnederland 
en stem op uw favoriete vrijwil-
liger. 

Win een Opel Vivaro Tour
De vrijwilliger met de meeste 
stemmen wint de titel ‘Vrijwil-
liger van het Jaar 2012’ en gaat 
er met de hoofdprijs vandoor; 
een Opel Vivaro Tour bus voor 
zijn of haar club. Zo gaat u voor-
taan in stijl naar uitwedstrijden 
en geeft u het ‘wagenpark’ van 
uw vereniging een flinke boost. 
Onder alle deelnemers worden 
bovendien drie culinaire week-
enden met de Opel Mokka ver-
loot. Zo maakt Opel besturen 
écht leuker!

In stijl naar uitwedstrijden
Of u nu zeven vrienden, fami-
lie, teamgenoten of collega’s 
aan boord heeft, extra ruimte 
met het comfort en de sfeer 
van een echte “businessclass” 
komt altijd uitstekend van pas. 

De veelzijdige Opel Vivaro Tour 
zal zelfs de meest verwende 
reizigers enthousiast maken. 
Zijn markante uitstraling, zijn 
elegante ontwerp, de zee aan 
ruimte en zijn comfort, rijei-
genschappen, flexibiliteit en 
veiligheidsuitrusting die aan 
een personenauto doen den-
ken, maken iedere rit tot een 
waar genoegen. Zo is de wed-
strijd al half gewonnen.

Deze actie loopt tot zondag 
9 december 23.59 uur. Kijk op 
facebook.com/opelnederland 
voor de actievoorwaarden.

Wie wordt  
de Vrijwilliger 
van het Jaar?

Unieke Facebook actie van Opel in samenwerking met de Grote Clubactie

stem op FaCebOOk.COm/OpelneDerlanD 

en win een Opel Vivaro tour voor uw club!

FACTS
&FiGUrES

• Grote Clubactie is opgericht 
in 1972 en bestaat in 2012 40 
jaar.

• Grote Clubactie heeft in deze 
40 jaar 237.585 clubs gehol-
pen. De totale opbrengst is 
bijna 220 miljoen euro.

• Jaarlijks nemen circa 6.000 
clubs deel aan de Grote 
Clubactie.

• Ieder jaar worden circa 3 mil-
joen loten verkocht.

• De gemiddelde opbrengst 
per club is €1.500,-.

• Stichting Judo Zeeland ver-
kocht in 2011 maar liefst 
11.000 loten, wat de vereni-
ging €26.400,- opleverde.



Opel maakt 
besturen leuker
Dat Opel en de Grote Clubactie een 
goede match zijn komt naar voren 
als Marco de Jong, salesmanager 
bij Opel Motorhuis in Alphen aan 
den Rijn, aan het woord komt.  

Een warm hart 
“Opel draagt het verenigingsleven 
een warm hart toe”, zegt Marco 
de Jong. “Verenigingen brengen 
mensen dichter bij elkaar. Ze staan 
midden in de maatschappij. Net als 
wij. Daarom vinden we het belang-
rijk dat clubs en lokale initiatieven 
genoeg budget hebben. Zodat ze 
nog meer leuke dingen kunnen or-
ganiseren voor hun leden. De Grote 
Clubactie levert voor veel vereni-
gingen een belangrijke financiële 
impuls. Dat kunnen wij alleen maar 
ondersteunen.”

Ervaring 
De Jong is naast salesmanager bij 
een Opel dealer ook voorzitter van 
de PR- en sponsorcommissie van 
Voetbalvereniging Koudekerk. “Ik 
weet dus uit ervaring hoeveel de 
Grote Clubactie kan betekenen 
voor een club. Wij financieren er dit 
jaar bijvoorbeeld de viering van ons 
75-jarig jubileum mee. Het mooie 
aan de Grote Clubactie vind ik dat 

het twee kanten op werkt: met het ko-
pen van een lot ondersteun je je club én 
je kunt er leuke prijzen mee winnen. Wat 
ik ook belangrijk vind: een lot kost maar 3 
euro. Dus iedereen kan meedoen. En dat 
past weer goed bij Opel. Wij hebben een 
zeer breed modellenaanbod en dus voor 
iedereen een geschikte auto.” 

Fourwheeldrive 
Bedoelt hij daarmee dat hij voor de voor-
zitter een fourwheeldrive heeft en voor 
de penningmeester een zuinige auto? De 
salesmanager lacht. “Nee, maar de nieu-
we ADAM is bijvoorbeeld een hele trendy 
Opel met heel veel personalisatiemoge-
lijkheden. En de nieuwe Mokka is juist 
een SUV met een heel sportieve uitstra-
ling, terwijl de nieuwe Astra 4-deurs laat 
zien hoe de tijden veranderen. Het design 
en de techniek zijn veel innovatiever.”

De Grote Clubactie online

online.clubactie.nl

Dankzij Opel kunnen alle clubs 
nu gebruik maken van de mo-
gelijkheid tot online lotenver-
koop. Dit biedt clubs allerlei 
voordelen. Laurens Spijkers van 
de Grote Clubactie beaamt dat. 
“Met de online lotenverkoop 
gaan clubs met hun tijd mee. 
Bovendien gaan mensen bij 
verkoop aan de deur vaak maar 
voor één lot, terwijl ze er online 
meteen vier kopen. Dat scheelt 
nogal.” Maar wat volgens hem 
écht scheelt voor de clubs, is 
dat de tool er dit jaar een stuk 
makkelijker en sneller op is ge-
worden. “Dat komt mede door 

onze samenwerking met Opel. 
Clubs zijn nu in tien minuten 
klaar. Dat is een korte tijdsin-
vestering als ze zien hoeveel 
extra loten de club ermee kan 
verkopen.”
 
Direct aan de slag
Geef nu gas en scoor extra in-
komsten. Log in op de
toolbox op www.clubactie.nl 
en binnen 10 minuten maakt u 
het besturen van uw club nog 
leuker! Het enige wat u nodig 
heeft is een e-mailbestand met 
potentiële kopers of verkopers.

Meer loten verkopen
• Online actie in 10 minuten 

live.
• 1 op de 6 clubs verkoopt 

digitaal loten.
• In 2 weken zijn er al meer 

dan 250.000 mailtjes 
verstuurd.

• Het gemiddelde 
mailbestand bestaat uit 
204 personen.

• De gemiddelde verkoop is 
4 loten per koper.

marco de Jong - Salesmanager bij 
Opel Motorhuis in Alphen aan den Rijn



Vrijwilligers in het zonnetje bij Opel dealers

Feestelijke uitreiking 
tijdens de Grote Club 

Avonden

Colofon
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Elk jaar opnieuw spannen dui-
zenden vrijwilligers zich in zo-
dat hun club zoveel mogelijk 
loten verkoopt. Door de crisis 
hebben verenigingen het geld 
immers harder nodig dan ooit. 
Opel heeft als supporter van de 
Grote Clubactie veel bewonde-
ring voor de inzet en clubliefde 
die de vrijwilligers laten zien en 
biedt hen een feestelijke avond 
aan.  

Het bekend maken van de 
‘score’ van de Grote Clubactie 
is ieder jaar weer een bijzon-
der moment, waar verenigin-
gen reikhalzend naar uit kijken. 
Wat is de opbrengst? Wat gaan 
we er dit jaar mee doen? Om 
de uitreiking nog feestelijker 
te maken en de vrijwilligers de 
aandacht te geven die ze ver-
dienen, nodigt Opel hierbij alle 
deelnemende verenigingen uit 
voor de Grote Club Avond. 

De Grote Club Avond
Noteer dinsdag 11 december 
alvast in uw agenda, want die 
avond zetten 122 Opel dealers 
in Nederland hun deuren open 
voor een feestelijke afsluiting 
van de jaarlijkse Grote Club-
actie. Tijdens deze bijzondere 
avond worden vrijwilligers en 
hun club in het zonnetje gezet 
en wordt op feestelijke wijze 
een cheque overhandigd met 
de opbrengst van de Grote 
Clubactie voor uw club. 

Vergeet u niet aan te melden
Elke club ontvangt binnenkort 
een speciale uitnodiging voor 
deze feestelijke avond. U kunt 
zich vervolgens online aanmel-
den. 

Save the date:
11 december, Grote Club Avond


