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SpelregelS voor verenigingen

•	 elke vereniging in de gemeente Kampen mag meedoen, dus ook die uit de kleine kernen/dorpen, zolang 
het doel en de inspanningen ten goede komen aan de Kamper gemeenschap.

•	 Aanmelden via aanmelden@vz-kampen.nl
- uittreksel kamer van koophandel, waaruit blijkt welke activiteiten uw vereniging uitvoert.
- contactpersoon binnen uw vereniging, mailadres, tel.nr., postadres.
- bankrekeningnummer van de vereniging.
- logo vereniging naar nico@vz-kampen.nl.

•	 na aanmelding kan de vereniging alles in het werk stellen om ‘Duiten’ te verzamelen, bijvoorbeeld door 
activiteiten in de diverse winkelcentra, een bus op de toonbank bij een winkelier, etc! Wees creatief!

•	 publieke acties dienen eerst overlegd te worden met de vZK ivm. evt. vergunningen en gelijktijdige 
acties van andere verenigingen.

SpelregelS voor onDernemerS 

•	 elke ondernemer/onderneming in de gemeente Kampen mag meedoen.
- U meldt zich aan via aanmelden@vz-kampen.nl en stuurt uw logo naar nico@vz-kampen.nl.
- U plaatst een bestelling ‘Duiten’ via bestellen@vz-kampen.nl of tijdens het bezoek van onze promotor 
aan uw bedrijf.
- na betaling van uw bestelling ontvangt u binnen enkele dagen de bestelde ‘Duiten’ plus het deelnemer 
vignet.

•	 U bepaalt als ondernemer zelf bij welk bedrag u de ‘Duit(en)’ weggeeft, bijv. bij een bepaald bedrag of een 
artikel, maar ook kan dit bij een dienst zijn.
- U bepaalt zelf wanneer, hoeveel en hoelang u ‘Duiten’ weggeeft 
- Al het p.o.s. materiaal staat u en uw onderneming ter beschikking, via nico@vz-kampen.nl kunt  u alle, 
door de stichting vervaardigde logo’s en foto’s, opvragen en gebruiken
- Bij uw advertenties in de Brug, Brugmedia, kunt een stempel laten afdrukken met ‘Deelnemer’ erin 
verwerkt.

•	 ‘Duiten’ kosten €0,25 en zijn bestelbaar per 250 stuks en in jutezakken van 1.000 stuks, de prijs blijft 
gelijk ongeacht de hoeveelheid die u bestelt.

•	 Uw logo op de ‘Duit’ kost €605,- in één kleur op 10.000 stuks en €4.840,- in één kleur op 100.000 stuks. 
extra kleuren kosten €100,- per kleur ongeacht het bestelde aantal.

mailto:aanmelden%40vz-kampen.nl?subject=Ik%20meld%20mijn%20vereniging%20aan.
mailto:nico%40vz-kampen.nl?subject=Logo%20van%20mijn%20vereniging
mailto:aanmelden%40vz-kampen.nl?subject=Ik%20meld%20mijn%20onderneming%20aan.
mailto:nico%40vz-kampen.nl?subject=Logo%20van%20mijn%20onderneming
mailto:bestellen%40vz-kampen.nl?subject=Mijn%20Duiten-bestelling
mailto:nico%40vz-kampen.nl?subject=P%3EO%3ES%20materiaal%20Duiten%20%26%20Zakjes
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•	 geen ‘Duiten’ uitgeven maar wel meedoen kan ook! Uw logo wordt dan in alle uitingen meegenomen 
en ook op de webpagina genoemd als sponsor. U bent dan geen deelnemer. Sponsoring kan voor de 
duur van een maand, kwartaal, jaar en eenmalig onbepaald.
- maandsponsoring vanaf €50,-  
- Kwartaalsponsoring vanaf €250,-
- Jaarsponsoring vanaf €1.250,-
- Uw bedrijf en het gesponsorde bedrag worden genoemd tijdens het inleverevent en de gesponsorde 
bedragen gaan rechtstreeks naar de ingeleverde ‘Duiten’ van het betreffende kwartaal.
- eenmalig sponsoring voor onbepaalde tijd, dus zolang het programma loopt, kan vanaf €5.000,-. Het 
gesponsorde bedrag wordt gebruikt voor de kosten van de stichting ‘De verenigde zaken van Kampen’ 
bijv. Advertenties, postermateriaal, billboards, reclamemateriaal, promotiemateriaal, etc.

Het inleveren Der ‘DUiten’

verenigingen kunnen hun verzamelde ‘Duiten’ inleveren tijdens een inleverevent.
•	 - elk kwartaal wordt een inleverevent georganiseerd.

- De organisatie van het inleverevent wordt door een deelnemende vereniging gedaan.
- elke organiserende vereniging kan zich laten begeleiden door organisatiebureau Kamper Events. 
Zij bieden voor dit loyaliteitsprogramma het eerste uur gratis aan, hierna bepaalt u zelf of u met hen 
verder gaat.
- De opbrengsten van de bar zijn voor de organiserende vereniging.

•	 voor het inleverevent worden alle deelnemende verenigingen en ondernemers uitgenodigd.
- verenigingen en ondernemers ontvangen allen één uitnodiging, wilt u met meer mensen komen 
dan kunt u toegangskaarten kopen zolang de vooraad strekt. De opbrengst is voor de organiserende 
vereniging.
- elk inleverevent vindt plaats op zaterdag, vanaf 17.30 uur
- De data van de inleverevents worden jaarlijks, m.u.v. het eerste jaar, bekend gemaakt voor 1 juni van 
het voorgaande jaar.
-Wanneer meerdere verenigingen zich aanmelden voor dezelfde datum zal op basis van het voorlopige 
programma van elke vereniging een keuze gemaakt worden door het bestuur van vZK.
- er mag natuurlijk een programma aan vooraf gaan, een streekderby of iets dergelijks, maar het inle-
veren van de ‘Duiten’ en de bekendmaking van het totaalbedrag en wat bijzondere uitschieters vindt 
plaats na 17.30 uur.
- Aansluitend wordt er tijd en ruimte geboden om te netwerken.

•	 Het inleveren van de ‘Duiten’ gaat in veelvouden van 1.000 stuks, om het de tellers makkelijk te maken, 
zowel bij de verenigingen als tijdens het inleverevent.

•	 na controle van de ingeleverde ‘Duiten’ wordt het totaalbedrag bekend gemaakt en staat het uit te beta-
len bedrag binnen 3 werkdagen op de rekening van uw vereniging.


