
 

  
  Pagina 1 van 1 

 
 Stichting Matthias 

 
 
 

 

  
Als bestuur hebben we begrepen dat er onduidelijkheid bestaat over de acties die wij hebben en waar 

u als gebruiker daarvan, gratis Stichting Matthias financieel kan ondersteunen. 

Deze onduidelijkheden willen we graag zien op te lossen door uitleg te geven van deze acties. 

Als eerste de Klant-is-Koningkaart.(KIK-kaart) 

De Klant-is-Koningkaart is een bijzonder aanbod 
van Vomar Voordeelmarkt, speciaal voor u! En 
met de KIK-kaart kunt u de gekste dingen doen. 
Sparen met hoge premie en/of de kas van uw 
(sport)club spekken, in dit geval dus Stichting 
Matthias.  
Met andere woorden, de KIK-kaart is voor u zéér 
voordelig. 
 
De voordelen van uw Klant-Is-Koningkaart op een 
rijtje: 
- U ontvangt 4% premie op uw spaartegoed. 
- U spekt de kas van Stichting Matthias gratis. 

 

Voor elk eurodubbeltje dat u bij Vomar Voordeelmarkt besteedt, mag u voor 1 eurocent één spaarpunt 
bijkopen. Koopt u bijvoorbeeld voor € 23,60 aan boodschappen, dan mag u 236 spaarpunten 
bijkopen. U betaalt daarvoor extra € 2,36. De punten worden automatisch op uw Klant-is-Koningkaart 
bijgeschreven. En elke keer als u boodschappen doet, wordt uw spaarsaldo onderop uw kassabon 
afgedrukt. Zo heeft u gemakkelijk en snel inzicht in uw spaarpuntensaldo. Over dat saldo ontvangt u 
4% premie*. Daar kan geen spaarbank tegenop! 

Hoe spek ik de kas van Stichting Matthias? 
Diegenen die Stichting Matthias een warm hart toedragen en bij Vomar Voordeelmarkt boodschappen 
doen kunnen ervoor zorgen dat de stichtingskas gratis gespekt wordt. De Klant-Is-Koningkaart geeft u 
aan de kassière (u kunt dan zelf kiezen of u ook voor uzelf kooppunten wilt). Op de KIK-kaart wordt bij 
de kassa bijgehouden hoeveel geld er aan boodschappen is besteed. Over het totaal bestede bedrag 
keert Vomar Voordeelmarkt eenmaal per drie maanden 0,5% aan Stichting Matthias uit. Hoe meer 
‘leden’ van Stichting Matthias bij Vomar Voordeelmarkt boodschappen doen, hoe meer de 
stichtingskas gespekt wordt - zonder dat de ‘leden’ of Stichting Matthias daar iets voor hoeft te doen of 
te betalen. We hoeven u niet te vertellen hoe dat kan oplopen tot een heel aardig bedrag. 

Heeft u de kaart nog niet? Vraag de Klant-Is-Koningkaart gratis aan bij de servicebalie! Geef ook 
duidelijk aan dat u Stichting Matthias heeft aangemerkt als de ‘Club’ voor de 0,5% donatie Heeft u wel 
al een Klant-is-Koningkaart, registreer hem dan voor Stichting Matthias als ‘club’ door de naam en de 
cijfers van de code van uw kaart, op te sturen naar de penningmeester.(penningmeester@stichting-
matthias.nl) Hij zal dan zorgen dat de 0,5% afdracht bij de Stichting Matthias zal worden afgedragen.  

 

Uitleg van acties gekoppeld aan Stichting Matthias. 

Secretariaat: 
Postbus  277 

1970  AG IJmuiden 
Telefoon: 06-22840270 

www.stichting-matthias.nl 
info@stichting-matthias.nl 

KvK: 34145853 
NL09ABNA0585866333 

BIK: ABNANL2A 
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De VriendenLoterij.   

Een lot van de VriendenLoterij wordt 50% van het lot afgedragen aan een goed doel. De andere 50% 
wordt gebruikt voor de inleg van de loterij. 

De afdracht van het lot gaat standaard naar een regulier goed doel, maar u als meespelende van de 
loterij kan aangeven dat deze afdracht naar een plaatselijk goed doel gaat. 
Stichting Matthias staat als benefit (6052) geregistreerd als goed doel bij de VriendenLoterij. Als u 
aangeeft dat u de afdracht naar Stichting Matthias wil laten gaan, kan u dat aangeven. U kan dat 
vinden onderaan de site van de VriendenLoterij of direct te gaan naar: 
https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=6052  

Heeft u al loten maar Stichting Matthias niet als benefit, dan kan u deze door een telefoontje, naar 
Ledenservice 0900 - 300 1400 (€ 0,50 per gesprek), omzetten naar Stichting Matthias als benefit 
(6052) 
Het kost u dus niets extra als u meespeelt voor Stichting Matthias als benefit en u help Stichting 
Matthias daar wel financieel mee.  

SponsorKliks.     
 
SponsorKliks is het grootste affiliatenetwerk voor (sport)verenigingen, sporters, scholen, goede doelen 
en overige non-profitorganisaties en laat leden en supporters gratis sponsoren. 
Met SponsorKliks kunt u eenvoudig inkomsten genereren voor uw vereniging:     

 zonder investering van geld of tijd 

 zonder administratie     

 onmiddellijk opzegbaar     

 geen risico     

 maandelijkse uitbetaling 

Met SponsorKliks kunt u nu zelf een financiële bijdrage leveren aan Stichting Matthias, zonder dat het 
u een cent extra kost! 

Reserveer via SponsorKliks een restaurant online via Dinnersite.nl of bestel online een pizza via o.a. 
Thuisbezorgd en Stichting Matthias ontvangt geld in de clubkas. 

Via de categorieën boven in het menu kunt u tevens bij diverse webwinkels bestellen. Een percentage 
van het aankoopbedrag gaat dan ook naar Uw club. En nogmaals, het kost u niets extra! 

Wilt u Uw club ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw online aankopen doet via 
de SponsorKlikspagina van Stichting Matthias. Voor u een kleine moeite, voor Stichting Matthias 
directe inkomsten. Stelt u zich eens voor wanneer alle bekende van de stichting dit zouden doen? 
Vertel dit daarom door aan andere mensen die Stichting Matthias een warm hart toedragen. 

Hoe werkt het? 
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt 
gedaan. 75% van deze commissie storten wij op de bankrekening van Stichting Matthias. Of u nu 
rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of u gaat via SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com, u 
betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert 
Stichting Matthias hier direct van! 

https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=6052

