
Verenigingsactie 
Caiway & DELTA

Doesburg

1



Inleiding

• Glasvezelcampagne Haaren & Moergestel
• Waarom glasvezel?
• Onze merken
• Interessant voor jouw vereniging!
• Wat houdt de verenigingsactie in?
• Hoe doe je mee?
• Hoe doe je succesvol mee?
• Vervolgstappen



Glasvezelcampagne Doesburg

• In Doesburg wordt een glasvezelvraagbundeling gestart door Delta Fiber 
Netwerk.

• Inwoners kunnen zich aanmelden voor glasvezel door een abonnement af te 
sluiten bij een dienstaanbieder.

• Heeft 35% van de huishoudens zich aangemeld? Dan zal Delta Fiber Netwerk 
overgaan tot het aanleggen van glasvezel!



Waarom glasvezel?

Kortom: met glasvezel ben je klaar voor 
nu én voor de toekomst!



Onze merken



Interessant voor jouw vereniging!

• Met Caiway en DELTA opereren wij graag lokaal.

• Zo werken wij al samen met lokale wederverkopers.

• Ook werken wij graag samen met lokale verenigingen.

• Daarom hebben wij voor jouw vereniging een interessant aanbod!



• Wat houdt de verenigingsactie in?

• Leden van een vereniging willen vaak iets doen voor de club, het liefst zonder al 
teveel moeite.

• Veel verenigingen hebben het nu (maar ook in de toekomst als gevolg van 
Covid-19 impact op de economie) moeilijk om sponsorinkomsten te krijgen.

• Caiway en DELTA bieden het volgende sponsorvoorstel aan:

Wanneer een lid, of een bekende van een lid, zich
via jouw vereniging (URL) aanmeld bij Caiway of DELTA doneren wij

€ 50,- aan de club
+

€25,- aan de nieuwe klant

LET OP:
DIT BEDRAG WORDT ALLEEN UITGEKEERD BIJ EEN GESLAAGDE VRAAGBUNDELING!



Hoe doe je mee?

• Wanneer je meedoet ontvang je van ons een link (URL) waar jouw leden zich aan 
kunnen melden voor Caiway of DELTA.

• Deze link deel je gedurende de campagne actief zodat leden zich namens jouw 
vereniging aan gaan melden.

• In je eigen dashboard hou je bij hoeveel leden zich hebben aangemeld en hoeveel 
jouw vereniging heeft verdiend. 

• Is de campagne afgelopen en is het percentage behaald?
Dan zullen we het sponsorbedrag overmaken!

EN DAT BEDRAG KAN 
FLINK OPLOPEN!



Hoe doe je succesvol mee?

• Breng de actie goed onder de aandacht tijdens de campagne! Bijvoorbeeld:

• Verwijzing met link op de website.
• Gedurende de campagne actie delen in de (digitale) nieuwsbrief.
• Separate mailing naar alle leden.
• Regelmatig op Facebook pagina communiceren over de actie.
• Leden enthousiasmeren om vrienden, bekenden en kennissen aan te 

dragen.
• Zichtbaarheid van de actie in de kantine.
• Actie delen in de Whatsapp groepen van teams.
• Organiseren van informatie / inschrijf avonden.

Bij al deze zaken kunnen wij jouw vereniging 
ondersteunen door het aanleveren van content, 

afbeeldingen en andere materialen.



Vervolgstappen

1. Meld je aan bij mij!
Vervolgens kunnen wij jouw vereniging benoemen op de website 
www.gavoorglasvezel.nl

2.   Deel informatie over de vereniging
• Hoeveel leden heeft je vereniging?
• In welke plaatsen wonen de leden?
• Lever een logo aan van je vereniging. 

3.   Afstemmen communicatie gedurende de campagne
• Wanneer zet je welk middel in?
• Wat heb je van mij hiervoor nodig?

4.   Uitleg over jouw dashboard en hoe de link (URL) werkt.




