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TIPS VOOR HET VOORBEREIDEN EN ORGANISEREN VAN ACTIES 

Oud papier inzamelingen, bingoavonden, fancy fairs, auto’s wassen en loterijen... Naast 

sponsoring en fondswerving lijken dit soort acties nogal oubollig. Toch brengen ze ook nu nog 

veel geld in het laatje. Vaak blijkt alleen al de baromzet van een avondje bingo meer dan de 

moeite waard. Bovendien kregen veel acties door de jaren heen een eigentijdser karakter. Na het 

herhaaldelijk inzakken van de oud-papierprijs kozen veel verenigingen voor verkoopacties. 

VOORBEREIDING 

Acties vergen zoveel voorbereidingen dat het bestuur de organisatie ervan meestal uitbesteedt 

aan een speciale commissie. Deze hoeft aanvankelijk niet groot te zijn. Vier of vijf gemotiveerde 

vrijwilligers zijn meestal wel genoeg om de actie op de rails te zetten. Voor de uitwerking zijn ze 

uiteindelijk wel afhankelijk van vele andere verenigingsleden. Hoewel de commissie officieel los 

staat van het bestuur, is het wel verstandig om de penningmeester hun verrichtingen te laten 

volgen. Deze kan bijvoorbeeld de financiële administratie bijhouden. Voordat acties geld 

opleveren, moet de vereniging immers behoorlijk wat investeren. 

De commissie komt regelmatig bij elkaar om te brainstormen. Wat voor soort actie moet het 

worden? Wat past bij onze organisatie? Wat spreekt aan in onze buurt, wijk of gemeente? Als er 

een idee op tafel ligt, is het belangrijk om te kijken of het wel te realiseren is. Is er bijvoorbeeld 

genoeg geld en mankracht in huis om het plan uit te voeren? De commissie brengt uiteindelijk 

een voorstel naar buiten. Anderen geven hun commentaar. Op basis hiervan schaven de 

commissieleden het plan bij. Vanaf nu worden er ook andere vrijwilligers bij de organisatie 

betrokken. De commissie blijft het project coördineren. Het voorstel wordt uitgewerkt in een 

uitgebreid draaiboek, en aan de hand daarvan werken alle vrijwilligers naar de uiteindelijke actie 

toe. 

Het organiseren van een actie komt voor een groot gedeelte overeen met het organiseren van een 

evenement.  

Aandachtspunten tijdens de voorbereidingen: 

 Zijn er vergunningen nodig? 

Voor acties die zich geheel 'binnen de muren van de vereniging' afspelen zijn over het 

algemeen geen vergunningen nodig. Wie zich richt op de hele wijk of gemeente doet er 

goed aan om even te informeren of dat wel is toegestaan. Dat kan bij het gemeentehuis of 

politiebureau. Daar ligt de plaatselijke Algemene Politie Verordening, waarin de 
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bepalingen voor het verlenen van vergunningen beschreven staan. Deze is in iedere 

gemeente weer anders. Soms zijn er aparte vergunningen nodig. Bijvoorbeeld voor: 

 het gebruik van een geluidswagen 

 het plakken van affiches 

 optochten of wedstrijden langs de openbare weg 

 tentoonstellingen of uitstallingen in de open lucht. 

Wees wel op tijd, want het zou zonde zijn als de toestemming te laat komt. 

 

 Welke verzekeringen zijn er nodig? 

Hoe groter de actie, hoe groter de risico's. Wat doe je als de handelswaar voor een 

verkoopactie gestolen wordt? Of als er brand uitbreekt in de opslagplaats? Tijdens het 

voorbereiden van grote acties is een brand- en inbraakverzekering essentieel. Ook kunnen 

speeltuinverenigingen niet om een WA- of ongevallenverzekering heen. 

 

PRODUCTVERKOOP 

Wat kun je als speeltuinvereniging allemaal doen om geld te verdienen? Oud-papieracties raken 

een beetje uit de tijd. Een 'karweitje' (auto's wassen, bladeren vegen) moet tegenwoordig toch 

echt meer opleveren dan een 'heitje'. Steeds meer verenigingen organiseren verkoopacties. 

Bloembollen, kaarten, aanstekers, pennen... Er zijn zeer veel artikelen die u kunt verkopen. De 

keuze van het product bepaalt grotendeels het succes van de actie. Wie in de weken voor kerst 

kaarsen verkoopt, speelt redelijk op zeker. Het is raadzaam om voorafgaande aan de inkoop na te 

gaan... 

 ...hoeveel u echt nodig heeft; 

 ...of een product te retourneren; 

 ...of een product bij het imago van de vereniging past (een organisatie die zichzelf als 

milieubewust afficheert kan het niet maken om met plastic wegwerpaanstekers langs de 

deuren te gaan). 

 

Er zijn verschillende verkoopmogelijkheden: 

 ‘Huis-aan-huis' 

Lijkt soms een beetje opdringerig. De leuze 'aan de deur wordt niet gekocht' ligt veel 

mensen, in allerlei beleefde en onbeleefde varianten, in de mond bestorven. Toch doen ze 

voor een echt goed product hun deur wel open.  
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 In een stand op een locatie buiten de speeltuin 

De combinatie product-locatie is erg belangrijk. Wie bijvoorbeeld 's morgens in de winter 

snert verkoopt bij het station speelt redelijk op zeker. 

 Verkoop binnen de vereniging 

Mensen willen altijd wel iets voor 'hun' vereniging doen, maar nu moeten ze eigenlijk 

toeleggen op de contributie. Bovendien is het aantal kopers erg beperkt. 

 Verkoop aan vrienden en kennissen 

Als op zich zelf staande kopersgroep misschien te beperkt, maar wel een categorie die bij 

elke  verkoopmogelijkheid aangesproken dient te worden. 


