
Voorwaarden “Extra Steuntje in de rug”  – Salland Clubactie 2020 

Organiserende partij 

Salland Zorgverzekeringen organiseert al een aantal jaren de Salland Clubactie. Een actie waarmee 

sportverenigingen via een collectieve zorgverzekering kunnen sparen voor een sponsorbijdrage van 

Salland Zorgverzekeringen.  

Actie “Extra Steuntje in de rug” 

In verband met de corona crisis ondersteunen wij de clubs die deelnemen aan de Salland Clubactie 

met een  éénmalige (extra) bijdrage van € 250,- (naast het bedrag dat de leden scoren voor de club 

via de Salland Clubactie). Ook clubs die nog niet deelnemen aan de Salland Clubactie willen we de 

mogelijkheid geven om gebruik te maken van deze eenmalige bijdrage.  

Deelname door aangeschreven clubs 

Clubs die per brief door Salland Zorgverzekeringen zijn aangeschreven kunnen deelnemen aan deze 

actie, door zich vóór 31 december 2020 aan te melden via https://www.salland.nl/clubactie/aanmelden-

bestuur.Onderdeel van deelname is vastlegging van de afspraken over de Salland Clubactie in een 

sponsorovereenkomst. Na vastlegging van de afspraken volgt de betaling van de eenmalige (extra) 

bijdrage in februari 2021, naast het bedrag dat de leden kunnen scoren voor de club. 

Is uw sportclub (nog) niet benaderd… 

… maar bent u wel geïnteresseerd in deelname aan de Salland Clubactie inclusief de eenmalige extra 

bijdrage van € 250,-? Neem dan voor 31 december 2020 contact met op via clubactie@salland.nl. Wij 
zullen u dan benaderen over deelname aan de Salland Clubactie en leggen onze afspraken hierover 

vast in een sponsorovereenkomst. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de extra bijdrage van 

€ 250,- is dat uw sportclub minimaal 100 actieve leden heeft en gevestigd is in Gelderland of 

Overijssel.  

Salland Zorgverzekeringen hanteert een maximum voor het aantal deelnemende clubs aan de actie 

“Extra steuntje in de rug”. Aanmelding voor de Salland Clubactie geeft geen automatisch recht op het 

“Extra Steuntje in de rug”. Salland Zorgverzekeringen is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden 

tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten. Salland Zorgverzekeringen 

is bevoegd clubs uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude. 
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