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Organiseer een spaarkaartactie 

Wat? 
Moedig burgers aan om via korte keten/lokaal aan te kopen en ondersteun de lokale korte 
keten producenten. Per aankoop ontvangt de consument een zegel die ze op een spaarkaart 
plakken. Verzamel x aantal zegels voor een volle spaarkaart en ruil je spaarkaart in voor … 
of koppel er een tombola aan. 

Waarom? 
Onbekend is onbemind. Vaak kopen mensen niet via korte keten omdat ze de weg naar de 
korte keten nog niet gevonden hebben. Met deze actie stimuleer je de burgers om via korte 
keten/lokaal aan te kopen en tegelijkertijd ondersteun de lokale korte keten producenten. 
Daarnaast past deze actie binnen het mondiaal beleid.  

Stappenplan 
• Maak een draaiboek op 

o Bepaal welke producenten kunnen meedoen 
o Bepaal de looptijd 

• Ontwerp een reglement  
o een voorbeeldreglement vind je op www.oost-vlaanderen.be/korte-keten-

spaaractie 
o Laat het goedkeuren 

• Motiveer de lokale korte keten producenten om mee te doen 
o Korte keten producenten hoeven geen extra investeringen te doen, door deel 

te nemen, kunnen ze enkel meer klanten winnen.  
• Voorzie promotiemateriaal 

o Spaarkaarten 
o Stickers of stempels voor op de spaarkaarten 
o Affiches 
o Bezorg deze tijdig 

• Wat moet je zeker melden  
o Hoe lang loopt de actie? 
o Wie mag deelnemen?  
o Wat moet je doen met de spaarkaart? 
o Wanneer ontvang je een sticker/stempel? 
o Waar ontvang je stickers/stempels? 
o Wat moet je doen met een volle spaarkaart? 
o Wat zijn de prijzen?  

• Bepaal je prijzenpot 
o Bepaal het bedrag dat je wil uitgeven aan prijzen 
o Bepaal het aantal prijzen 
o Wie kan een prijs ontvangen, max. 1 per adres, 1 per volle spaarkaart, loting 
o Bepaal je prijzen : aankoopbonnen, duurzame gadgets,… 
o Bestel je prijzen 
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o Vraag eventueel sponsoring in ruil voor reclame op de spaarkaart 
• Communiceer uitgebreid over de actie 

o Gebruik sociale media. 
o Maak je actie ook kenbaar via de regionale pers. 
o Steek bijvoorbeeld een spaarkaart in het infoblad.  

• Organiseer je prijsuitreiking 
o Haal je de spaarkaarten op of moeten ze centraal worden ingediend in ruil 

voor een gadget? 
o Maak hier ook een persmoment van met foto of artikel.  

Doen! 
Deze actie vraagt wel wat voorbereiding, maar je betrekt wel iedereen.  
Is deze actie opzetten te ingewikkeld om op korte tijd georganiseerd te krijgen, schrijf je dan 
in op de provinciale korte keten spaaractie via www.oost-vlaanderen.be/korte-keten-
spaaractie.  
De inwoners kunnen hun boodschappen met de fiets of te voet ophalen, wat weer goed is 
voor mens en milieu. Volg de geldende maatregelen tot het laatste moment, pas je 
uitwerking aan indien de maatregelen worden aangepast.  
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