
Beste ondernemer,

Hierbij alweer een nieuw draaiboek van de Werkgroep Detailhandel. Door middel van 

dit draaiboek krijgt u de gelegenheid om de activiteiten rondom de Zomeractie 2021 

tot u te nemen en te delen met uw medewerkers.

De zomer staat bijna voor de deur. Een periode waarin normaal gesproken diverse 

leuke activiteiten jaarlijks voorbij komen zoals de Midzomernacht fair, jaarmarkten, 

muziek/entertainment op zondag (iedere 2e zondag van de maand). Echter, in 2021  

is het (nog steeds als gevolg van de coronacrisis) allemaal anders!

Toch willen we ons dorp in deze periode weer enigszins op de kaart zetten?  

We gaan dus weer zoals in 2019 en 2020 de lokale spaaractie opzetten.

Let erop dat u zelf dient aan te melden voor deelname aan deze actie  

vóór 21 juni aanstaande.

In dit draaiboek vindt u alle informatie over deze actie, een tijdschema, spelregels en 

een Q&A lijst. Lees dit goed door en deel deze informatie met uw medewerkers!

Wij hopen ondanks alles op een mooie zonnige zomer met een gezellige sfeer in het 

dorp en uiteraard op een succesvolle derde editie van deze Zomerse spaaractie!

Samen zijn we Baarle

Werkgroep Detailhandel – StOB

Draaiboek 
Zomeractie 2021
12 juli - 31 augustus



VERSPREIDMOMENTEN DRAAIBOEK
Het draaiboek wordt digitaal verspreid op 8 juni. Een herhaling met daarin nogmaals de 

aandachtspunten van de Zomeractie ontvangt u rond 18 juni.

Hieronder de kalender van de Zomeractie periode. De uitlever- en inlevermomenten gelden voor 

de ondernemers die zich hebben aangemeld voor deze actie.

Wanneer? Waar? Wie?

Aanmelden deelname spaaractie (incl. bestelling doorgeven van  
aantal zegelrol en de prijs die u ter beschikking stelt)

Vóór 21 juni stob-baarle.com U

Uitlevering/verspreiding van materialen (spaarkaarten, bestelde 
zegelrollen, inzamelbox volle kaarten, A3 poster) 

Week 27 In uw winkel StOB

Aanvang actie: alles op orde, personeel geïnformeerd Uiterlijk maandag 12 juli In uw winkel U

Einde actie: alle materialen verwijderen + inleveren van volle  
spaarkaarten & inlever-box + afgeven van uw te winnen prijs

Verwijderen materiaal: 

dinsdag 1 september
Olislaegers 
kleding

U

Inleveren box en

spaarkaarten:

Tussen 1 en 4 september

Afgeven uw prijs:

Tussen 1 en 6 september 

KALENDER TIJDSPAD

DE SPAARACTIE 
Tussen 12 juli en 31 augustus krijgt de klant bij iedere besteding van €10,- een zegel voor op 
een spaarkaart. 10 zegels = volle spaarkaart. Er kunnen voor maximaal €250,- aan zegels per 

aankoop worden uitgereikt aan de klant. 

De zegels en spaarkaarten worden door StOB ontworpen in dezelfde uitstraling als het merk 

Baarle (Visit Baarle). Alle benodigde materialen worden tijdig bezorgd bij iedere vooraf 

aangemelde deelnemer voordat de actieperiode aanvangt. De spaarkaarten kunnen klanten 

bij iedere deelnemende ondernemer ontvangen en ook inleveren zodra ze vol zijn. Hiervoor 

worden speciale inleverboxen uitgedeeld. Na afloop van de actie worden door een notaris de  

hoofdprijswinnaar getrokken. 

De hoofdprijs is een compleet verzorgde meerdaagse stedentrip naar keuze  
in Nederland of België voor 2 personen.

Verder zal de notaris zoveel extra prijswinnaars trekken als dat er door de deelnemende bedrijven 

prijzen beschikbaar gesteld zijn want iedere deelnemer heeft toegezegd een prijs (of prijzen) 

ter beschikking te stellen met een totale winkelwaarde van minimaal €75,-. De prijswinnaars 

worden in week 37 bekend gemaakt. Over de uitkomst kan niet worden gecorrespondeerd. De 

werkgroep neemt contact op met de prijswinnaars en deze worden vermeld in Ons Weekblad en 

via #visitbaarle! Als deelnemer krijgt u bericht wie de winnaar is van uw prijs. U vindt de spelregels 

op de laatste pagina van het draaiboek.



DOEL ZOMERACTIE
De zomeractie heeft als doel om zoveel mogelijk consumenten lokaal te laten besteden, de 

zomerdip op te vangen, Baarle nog meer op de kaart te zetten en zoveel mogelijk mensen aan 

het sparen te krijgen voor heel leuke prijzen! 

Daarnaast willen we de Visit Baarle app, die al veel bezocht wordt, nog bekender maken. De 

bezoekaantallen liggen rond de 1000 bezoekers per maand. Om de Visit Baarle app en 

Facebook nog bekender te maken vragen wij u om uw vrienden en bekenden uit te nodigen om 

de Facebook pagina te liken en Visit Baarle te volgen via Instagram. Via de zomeractie worden 

dan ook de website en de app weer bekender.

PROMOTIE 
We gaan deze actie uitgebreid promoten. Er komt een 

collectieve advertentie in de Zomerkrant (verspreiding 40.000 

exemplaren), er komen A3 posters met naamsvermelding 

van iedere deelnemer en de te winnen prijzen. Een vertoning 

van de actie op het LED-scherm bij de Loswal en uiteraard 

communicatie op onze Visit Baarle pagina’s (site, Facebook 

en Instagram) en voor uw eigen social media. Bovendien 

ontvangt iedere deelnemer een aantal flyers met hierop  

aan de achterkant alle deelnemende bedrijven.

A3 POSTER
Het is van belang dat de actie voor consumenten zo zichtbaar mogelijk is. Hiervoor vragen wij de 

medewerking van iedere deelnemer om de A3 poster die u gaat ontvangen bij voorkeur aan de 

straatkant van uw winkel op te hangen. Zo is het voor iedereen op het eerste gezicht duidelijk 

wie er allemaal meedoen als winkelier aan deze actie.

SPELREGELS 
De spelregels staan achteraan in dit draaiboek en worden vermeld op www.visitbaarle.com

WAT VERDER NOG VAN BELANG IS OM TE WETEN:
• Deelnemende ondernemers zijn uitgesloten van deelname 

• Tussentijds volle spaarkaarten inleveren is mogelijk bij Olislaegers kleding (Goorweg 7)

• Nieuwe voorraad lege spaarkaarten is verkrijgbaar bij Olislaegers kleding (Goorweg 7)

•  Na de actie kunt uw overgebleven zegels inleveren bij Bruna. Deze worden dan bewaard 

voor een vervolgactie. Er is geen restitutie mogelijk van overgebleven zegels. 

•  Deze actie valt onder de noemer “Kansspelen” en hiervoor hebben we te maken met 

Nederlandse en Belgische wet- en regelgeving. Voor meer informatie verwijzen we u naar de 

volgende websites: Nederland: www.loterijen.com/kansspelbelasting   



(we hanteren max. te winnen prijs van €454,- om onder de kansspelbelasting te blijven) 

  België: https://www.gamingcommission.be/opencms/opencms/jhksweb_nl/law/ 

(kansspelwet 7 mei 1999; artikel 3 punt 3 is hier van toepassing)

De werkgroep heeft de organisatie geregeld en verzorgt de promotie. Om deze actie tot een 

commercieel succes te maken is ook uw inzet nodig. Denk aan het goed communiceren van deze 

actie aan uw medewerkers en klanten, het zichtbaar ophangen van de A3 poster, gebruik van 

Social Media, het zichtbaar plaatsen van de inzamelbox en tot slot het tijdig inleveren van volle 

spaarkaarten na de actie en het afgeven van uw prijs bij Olislaegers kleding Baarle-Nassau.

WERKGROEP DETAILHANDEL – StOB
Naast uw inzet mag u dus ook e.e.a. verwachten van de Werkgroep Detailhandel:
• opmaken en bestellen van spaarkaarten en zegelrollen 

• verspreiding van benodigde materialen (spaarkaarten, zegels, inleverbox, A3 poster, flyers)

• facturatie van deelnamekosten (instapkosten + afname zegelrollen) 

• regelen van een notaris voor de trekking van de prijswinnaars 

• regelen van de officiële prijsuitreiking door een notaris

• prijswinnaars publiceren en contacteren

Daarnaast zal de werkgroep zich richten op de media inzet rondom deze actie:
•  Aanleveren en inzet op sociale netwerken van activiteit. U ontvangt als bijlage via de mail 

ook een kant en klaar opgemaakte uiting voor op uw persoonlijke of zakelijke social media 

accounts 

•  De werkgroep maakt een event aan op de visitbaarle.com en promoot via de Facebook-  

en Instagrampagina van Visit Baarle

• De werkgroep verspreidt A3 posters ter promotie

• In de aanloop naar 12 juli wordt dit getoond op het LED-scherm op de Loswal

• Aankondiging in nieuwsbrief StOB

•  Verzorgen van een advertentie Zomerkrant met daarop alle deelnemers en prijzen (bereik 

weekbladen Ons Weekblad-Gilze en Rijen-Nieuw Ginneken alsmede op alle campings/

recreatiegebieden, supermarkten en Toerismekantoren in deze 3 gebieden)

•  Daarnaast kunt u natuurlijk ook melding maken van deze actieperiode op uw persoonlijke 

middelen zoals advertenties en socials



U HEEFT NU NOG EEN PRANGENDE VRAAG OVER...? 

1. Inhoudelijk actie   Jan Severijns   
  marliesshoes@gmail.com 

  Martijn Bogers   
  info@tgoeigevoel.nl 

2. Communicatie-uitingen   Anke Raeijmaekers  

  administratie@bakkerijadams.be 

  Bart de Bresser  
  bart.debresser@jumbo.com 

3. Vragen over de Werkgroep Detailhandel   Bart de Bresser 
  bart.debresser@jumbo.com

TOT SLOT
We hopen dat u net zo enthousiast bent als wij over deze zomeractie. Laten we verder gaan om 

samen Baarle weer op de kaart te gaan zetten en het ondernemersklimaat verder te versterken!

Wij gaan weer ons best doen voor alle ondernemers, alle klanten en gasten in Baarle! 

Heel veel succes, wij hebben er in ieder geval weer veel zin in. 

Groet,  

Werkgroep Detailhandel - StOB

BIJLAGE
• Spelregels Zomeractie 2021



Werkgroep Detailhandel | StOB

Spelregels Zomeractie 2021

De actie start op donderdag 12 juli en loopt door t/m dinsdag 31 augustus 2021.
31 augustus is tevens de laatste dag voor klanten en gasten om volle spaarkaarten in

te leveren.

Er geldt een maximum van 25 spaarzegels per aankoop (dus mocht de klant voor meer dan 

€250,- op 1 adres willen besteden dan ontvangt de klant maximaal 25 zegels).

Bij elke deelnemende winkelier zijn spaarkaarten verkrijgbaar. Nieuwe voorraad spaarkaarten is

kostenloos bij te halen bij Olislaegers kleding (Goorweg 7) tijdens de actieperiode.

Bij aankoop van € 10,- ontvangt u een zegel. 10 stempels = volle kaart.

Volle spaarkaarten kunnen ingeleverd worden bij alle deelnemende winkeliers.

Uit alle volle spaarkaarten wordt minimaal 1 en maximaal 2 hoofdprijswinnaar(s)
getrokken (afhankelijk van aantal deelnemende ondernemers) en worden er net zoveel

prijzen getrokken als dat er deelnemende ondernemers zijn.

De hoofdprijs is een volledig verzorgde meerdaagse stedentrip naar keuze in Nederland of 

België voor 2 personen. Alle andere prijzen hebben een minimale consumentenwaarde
van €75,-
De trekking van de prijswinnaars geschiedt tussen 4 en 6 september door een notaris.

De uitslag van deze actie staat vermeld op www.visitbaarle.com na 6 september en

verschijnt in Ons Weekblad.

De deelnemende ondernemers zijn uitgesloten van deelname. 

De prijswinnaars worden persoonlijk uitgenodigd voor de prijsuitreiking op

vrijdag 13 september om 19:30 uur bij Brasserie de Lantaern in Baarle-Hertog

De prijzen worden uitgereikt door een notaris in aanwezigheid van 2 leden van

Werkgroep Detailhandel StOB.W

WAT ZIJN ONZE SPELREGELS?

Kijk op WW.VISITBAARLE.COM voor alle deelnemers, de prijzen en de winnaars.


