
• Organiseer minimaal één belactie.
•  Bij het houden van een 2e belactie dienen er, naast de genoemde voorwaarden, 

minimaal 20 loten te worden verkocht om wederom in aanmerking te komen 

De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 300027/14481 d.d. 21/10/2021

WAT LEVERT EEN ACTIE 
OP VOOR UW CLUB OF 
STICHTING?
De eenmalige bijdrage(s) tijdens de belactie 
kunnen bestaan uit de samenwerkingsbijdrage, 
lotbijdrage én de Top-5 van de Maand. 
Onderstaand een rekenvoorbeeld:

Samenwerkingsbijdrage
Minimaal 7 vrijwilligers* (18+) hebben  
zich actief ingezet tijdens de belactie.

September: € 1.000,-

Oktober: € 750,-

November: € 500,-

December: € 250,-

*  Vanwege coronamaatregelen kan een uitzondering  
gelden t.a.v. het aantal bellers

Top-5 van de Maand

PLAATS BIJDRAGE

1. € 3.000,-

2. € 2.500,-

3. € 2.000,-

4. € 1.500,-

5. € 1.000,-

Lotbijdrage
Bij de werving van 40 nieuwe loten 
ontvangt de club/stichting € 10,- per lot.  
Bij 50 loten € 15,- per lot.

 40 loten: € 400,-

 50 loten: € 750,-

 100 loten: € 1.500,-

Het geld dat wordt ingezameld voor de 
club/stichting, komt voort uit de loten  
die voor de club/stichting meespelen.  
Een deelnemer die een jaar lang 
meespeelt, levert ruim € 81,- op
 ten behoeve van het (club)project.

VOORBEELD

 40 verkochte loten: € 3.248,-

 50 verkochte loten: € 4.060,-

 100 verkochte loten: € 8.120,-

SCOREN VOOR UW 
VERENIGING 2022!
Van 1 september tot en met 31 december 2022 organiseert de VriendenLoterij  
de ‘Scoren voor uw Vereniging’ actie. Tijdens deze maanden strijden clubs, 
verenigingen en stichtingen tegen elkaar vanuit hun eigen clubhuis. Het doel van 
de actie is om geld in te zamelen om een specifiek doel of clubproject te realiseren. 
In zowel september, oktober als november wordt er iedere maand in totaal € 10.000,- 
verdeeld onder de vijf best scorende clubs, verenigingen en stichtingen.

voor een samenwerkingsbijdrage. Het houden van meerdere belacties tijdens 
de actieperiode gaat in overleg met de VriendenLoterij.

•  De eenmalige lotbijdrage wordt uitgekeerd over het netto aantal loten 
(na kwaliteitscontrole en incassocheck).

•  Een belactie kan van maandag t/m vrijdag georganiseerd worden van 
18.30 -22.00 uur.

•  De Top-5 van de Maand wordt in de daaropvolgende maand 
bekendgemaakt.

•  De door de VriendenLoterij aan te wijzen clubs, verenigingen of 
stichtingen maken aanspraak op de Top-5 van de Maand. 

•  De actieperiode loopt van 1 september t/m 31 december 2022.
•  Per belactie zijn er minimaal zeven bellers aanwezig (meer is altijd beter). 

De bellers dienen 18 jaar of ouder te zijn.
•  Met stichtingen kunnen persoonlijke afspraken gelden t.a.v. het aantal 

vrijwilligers en de samenwerkingsbijdrage. Dit gaat in overleg met de 
VriendenLoterij.

•   Iedereen die tijdens de belactie een lot koopt en uw club/stichting gaat 
steunen, ontvangt een cadeaukaart naar keuze t.w.v. € 20,- (wijzigingen 
voorbehouden).

Voorwaarden



Er is een datum voor de belactie gepland.
Formuleer nu concreet het clubproject.

Zorg voor één locatie vanwaaruit jullie gaan bellen.  
Het clubhuis bijvoorbeeld. 

Verzamel een belteam van minimaal 7 vrijwilligers van  
18 jaar of ouder. Denk aan bestuursleden, de Heren of 
Dames 1 of een lager seniorenteam.

Kondig de belactie aan. Plaats de communicatieteksten 
daar waar mogelijk en in ieder geval 2 weken van te voren 
op de website, social media en in de kantine.

Print een overzichtelijke bellijst met telefoonnummers  
van leden en het eigen netwerk.

DE VRIENDENLOTERIJ REGELT DE REST:

2
1

3
4
5
6 •  Tablets om de loten in  

te voeren 
•  De verwerking van de loten
•  Automatische afdracht  

van de clubinkomsten

•  Een belscript 
•  Telefoons om mee te bellen
•  Een intructeur die de avond 

coördineert 

HEEFT U VRAGEN?
Neem dan contact op met de afdeling Clubs en Verenigingen van de VriendenLoterij.  
U kunt ons bereiken via 020-209 22 09 (ma-vr. 10.00 - 18.00 uur) óf stuur een e-mail 
naar club@vriendenloterij.nl

HOE BEREIDT U EEN  
SUCCESVOLLE ACTIE VOOR?
Een belactie is dé manier om een specifiek project te financieren  
bij uw club, vereniging of stichting. En het werkt nog eenvoudig ook.  
Volg het stappenplan en bellen maar!



TIPS EN VRAGEN

Hebben jullie een groep van minimaal  
7 vrijwilligers? Hierbij tips om 
vrijwilligers te vragen.
•  Spreek mensen persoonlijk aan om  

te vragen of zij vrijwilliger willen zijn  
tijdens de belavond.

•  Zet een team in om de belactie uit te voeren. 
Beloon dit team.

•  Verzorg vrijwilligers met een drankje  
(en evt. een hapje)!

Is de belactie aangekondigd?  
Hierbij tips om bekendheid te geven 
aan de belactie.
•  Gebruik de meegeleverde communicatie-

teksten om iedereen binnen de vereniging op 
de hoogte te stellen van de belactie.

•  Doe dit via de nieuwsbrief, social media,  
website en een persbericht.

Zijn er al toezeggingen verzameld 
om tijdens de belavond na te bellen?  
Wie kan ik vragen?
•   Spreek mensen op de club, stichting of 

vereniging persoonlijk aan op wedstrijddagen, 
trainingen en vergaderingen.

•   Laat vrijwilligers binnen hun eigen netwerk, 
vrienden en familie, toezeggingen verzamelen 
om tijdens de belavond terug te bellen.

Hoe lang moet ik meespelen wanneer 
ik een lot koop?
U speelt mee zolang u zelf wilt. Omdat 
meespelen iets is dat u voor uw plezier doet, 
kunt u op elk gewenst moment eenvoudig 
telefonisch of via internet opzeggen.

Heeft het voor onze club, vereniging 
of stichting wel zin om een belactie te 
doen?
Iedere club, vereniging of stichting, 
hoe klein of hoe groot, kan een 
samenwerkingsovereenkomst aangaan met 
de VriendenLoterij. Een goede voorbereiding 
zorgt voor een hoger aantal geworven loten en 
daarmee voor meer geld dat wordt ingezameld 
voor een specifiek clubproject.

Hoe krijgen we de vrijwilligers  
bij elkaar?
Spreek vrijwilligers persoonlijk aan. Zet 
bijvoorbeeld een compleet senioren team in.  
Een bericht op de website of in de nieuwsbrief 
heeft vaak niet het gewenste effect.

Worden er communicatieteksten  
meegeleverd?
Nadat de datum is bevestigd stuurt 
de VriendenLoterij voorbeelden van 
communicatieteksten mee voor de nieuwsbrief, 
social media, website en een persbericht. 
Hierdoor kan de club, vereniging of stichting 
alle leden, vrienden en familie op de hoogte 
brengen van de belactie.

Kunnen we ook een actie doen  
zonder te bellen?
Om de samenwerkingsovereenkomst te 
activeren wordt het sterk aangeraden om 
een belactie te doen. Uit onze ervaring met 
3.500 clubs, verenigingen en stichtingen 
blijkt de belactie de meest succesvolle manier 
om om geld in te zamelen voor een specifiek 
clubproject. Iedere 1,5 jaar doet de club, 
vereniging of stichting een belactie om geld in 
te zamelen.



SUCCESVERHALEN

FC Abcoude hield in 2021 
een belactie en verkocht 
74 loten op één avond. 
Het leverde de club een extra 
eenmalige bijdrage op van 
€ 2.500,-!

VV Noordbergum 
verkocht maar liefst 133 loten 
door een goede voorbereiding 

en een groot belteam!
De inkomsten worden 

gebruikt voor de aanschaf 
van nieuwe materialen.

De extra inkomsten komen goed van pas voor 
S.V.V.A. NoNomes. Ze zijn druk bezig met de 

organisatie van activiteiten voor hun leden.

Met 64 verkochte loten kan 
IJVV IJsselmuiden de oude 

kleedkamers opknappen.

De belactie van CSV Jong 
Holland was goed voor 
een prachtige bijdrage. 

Hiermee kunnen ze 
nieuwe ballen en een 

opslaghok aanschaffen.



TOP-30 
CLUBS EN VERENIGINGEN 2021

Nr. Clubnaam Type sport Inkomsten

1 VELO Omnivereniging €  17.871

2 AH&BC Amsterdam Hockey €  14.783

3 ZZ Leiden Basketbal €  14.334

4 H.H.V. hdm Hockey €  12.275

5 E.F.C. '58 Voetbal €  11.802

6 Sportclub Feyenoord Voetbal €  11.731

7 SV Lopik Voetbal €  9.648

8 Alphense Zwemclub A.Z.C. Zwemmen €  9.480

9 ZVV Zaandijk Voetbal €  9.474

10 Pinoke Hockey €  9.402

11 RKSV GDA Voetbal €  9.295

12 TV De Gouw Tennis €  9.295

13 Stichting Vrienden van Sportclub Bemmel Voetbal €  9.247

14 V.M.H.C. Cartouche Hockey €  8.834

15 HC Den Bosch Hockey €  8.786

16 HV KRAS Volendam Handbal €  8.732

17 VV D.W.O.W. Voetbal €  8.577

18 SV Dynamo Volleybal €  8.535

19 MHC Zoetermeer Hockey €  8.313

20 VV Chaam Voetbal €  8.283

21 SV Unitas'59 Voetbal €  8.068

22 Sparta Enschede Voetbal €  7.954

23 L.A.C. Frisia 1883 Voetbal €  7.912

24 HC Klein Zwitserland Hockey €  7.816

25 RKSV St. George Omnivereniging €  7.625

26 Amsterdam Crusaders American Football €  7.481

27 VV Alkmaar Voetbal €  7.463

28 RKAVV Voetbal €  7.314

29 IJFC Voetbal €  7.290

30 SV DSOV Voetbal €  7.212



GSTV Tritanium
Atletiek - 

Groningen

KV Wageningen 
Korfbal - Wageningen

Landstede 
Zwolle 
Basketbal

SC Bolsward 
Voetbal - Bolsward

Tilburg Trappers 
IJshockey - Tilburg

MHC Zoetermeer 
Hockey

De Moeraskwaakers 
Carnaval - Venlo

UVV Honk en 
Softbal
Utrecht

Handbalvereniging 
E&O 
Emmen

Tennisvereniging 
de Gouw 
Zaanstad

Muziekvereniging 
Apollo 
Geersdijk

Dierenambulance 
Midden Nederland 

Almere

AL 3.500 CLUBS ZIJN JULLIE  
VOORGEGAAN, WAARONDER:


