
Extra inkomsten voor je vereniging? 
 
Van veel bestuurders horen we dat het lastig is om deze tijden nieuwe inkomstenbronnen te vinden. 
Sponsoren zijn niet eenvoudig te vinden en niet altijd even happig hun geld in de sport te steken te 
vinden. Gelukkig zijn er een aantal mogelijkheden om op andere manieren inkomsten te genereren. 
We willen er graag twee voor jullie uitlichten, waar een aantal tafeltennisverenigingen recentelijk veel 
inkomsten uit gehaald hebben. 
 
Grote Clubactie 
Op 14 september start de Grote Clubactie weer. De Grote Clubactie organiseert elk jaar een landelijke 
loterij, waarbij leden van uw vereniging loten verkopen à € 3,- per stuk. Daarvan gaat maar liefst 80% 
(€ 2,40 per lot) direct naar de vereniging! Gemiddeld haalden de deelnemende tafeltennisverenigingen 
in 2012 € 539,- op.  
 
Argus heeft in 2012 meegedaan aan de Grote Clubactie. Lees in het bijgevoegde document ‘Grote 
Clubactie 2012 Argus’ hun ervaringen en tips. 
 
“We hebben de kinderen verteld wat er allemaal kan gebeuren als ze eenmaal op die deurbel hebben 
gedrukt, hierdoor werden teleurstelling voorkomen. We hebben de kinderen ook instructies 
meegegeven, zoals dat ze zich kort moeten voorstellen en ze tafeltennissen bij Argus. Dit hebben we 
gedaan is een korte ‘verkoopcursus’ met een rollenspel tijdens de training. Dit allemaal heeft zeker 
bijgedragen aan de veel grotere opbrengst ten opzichte van voorgaande jaren!” 
 
Meer informatie over de Grote Clubactie vind je op www.groteclubactie.nl of in één van de 
onderstaande documenten. 

- Algemene informatie 
- Clubkalender 
- Online verkoop 
- 5 redenen om mee te doen 

 
 
Collecte Fonds Gehandicaptensport 
Van 30 maart t/m 5 april 2014 wordt er gecollecteerd voor het Fonds Gehandicaptensport. Van het 
opgehaalde geld gaat minimaal 15% naar je vereniging. Als je aanbod hebt voor paratafeltennissers of 
plannen hebt om aanbod te realiseren mag je zelfs 25% houden. Ook de NTTB krijgt een percentage  
voor paratafeltennisactiviteiten, zoals het NK Paratafeltennis en Table Heroes. Het resterende bedrag 
wordt door Fonds Gehandicaptensport gebruikt voor o.a. subsidies voor aangepast sportmateriaal, 
evenementen of bouwtechnische aanpassingen aan sportaccommodaties.  
 
Gemiddeld wordt er door de  tafeltennisverenigingen met 10 tot 20 collectanten gecollecteerd, zij 
halen gemiddeld tussen de € 1000,- en € 3500,- op.  
 
Voor meer informatie over de collecte kijkt u op www.fondsgehandicaptensport.nl/collecte. 
 


