
leuksteuntje.be:  
de leukste manier  
om je vereniging  
te steunen.
Heb jij sympathie voor een vereniging? 
Supporter je in hart en nieren voor je 
club? Dat kan je nu op een bijzondere 
manier tonen: door te winkelen bij 
MAKRO. Want 3% van al je aankopen 
kan je schenken aan de vereniging van 
jouw keuze.

Leuk voor je vereniging, leuk 
voor jou. Uiteraard pluk je zelf 
ook de vruchten van je aankopen bij 
MAKRO. Je vindt er niet alleen lekker 
eten, maar ook alles voor je huis, je 
tuin, een geslaagd feestje ... En dat 
allemaal onder één dak en tegen 
superscherpe prijzen.

 

Zo steun je jouw vereniging.

Link je aan je favoriete vereniging op 
leuksteuntje.be

Ga winkelen bij MAKRO

Klaar! 3% van de waarde van je aankopen gaat 
automatisch naar je favoriete vereniging

Zo kan je tot € 3000 steun 
krijgen.

Registreer je met je MAKRO verenigingskaart 
op leuksteuntje.be
Heb je nog geen kaart? Vraag die in enkele 
klikken aan op makrocard.be

Vertel het verder aan leden, supporters en 
sympathisanten. Daarvoor vind je alle materiaal 
op leuksteuntje.be:
• affiches met de naam van je vereniging
• e-mails om uit te sturen
• posts om op jouw social media te plaatsen

Je vereniging krijgt 3% van alle aankopen van 
sympathisanten. Automatisch, als tegoed op je 
MAKRO-verenigingskaart.

Sympathisant?

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Vereniging?  

STAP 1

STAP 2

STAP 3

WINKELEN BIJ MAKRO

DA’S KASSA-KASSA  
VOOR JE FAVORIETE 
VERENIGING!
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leuksteuntje.be:
6 vragen, 6 heldere 
antwoorden

Welke vereniging mag ik steunen?

Dat kies je helemaal zelf.  
Van de breiclub tot het quizteam, van  
de voetbalploeg tot het buurtcomité, van 
de studentenvereniging tot de kaartclub. 
Alle verenigingen zijn welkom op 
leuksteuntje.be!

Hoeveel steun kan ik schenken?

Als sympathisant kan je tot 250 euro per 
jaar steunen. Dat bedrag mag je gerust 
spreiden over meerdere verenigingen.  

Hoeveel steun kan mijn vereniging 
krijgen?

Dankzij jouw steun en die van andere 
sympathieke deelnemers kan het bedrag 
voor je favoriete vereniging oplopen tot 
3.000 euro per jaar.

Is deelnemen moeilijk?

Helemaal niet. Je schrijft gewoon in 
op leuksteuntje.be. Vervolgens kom je 
winkelen bij MAKRO. Al je inkopen tellen 
mee, van een halve kilogram tomaten tot 
een gloednieuwe e-bike.

Mijn favoriete vereniging is niet 
ingeschreven. Wat nu?

Via leuksteuntje.be kan je een e-mail 
uitsturen naar je favoriete vereniging met 
de vraag zich te registeren of je kan ook 
de leuksteuntje coördinator in de winkel 
aanspreken. 

Wat kan ik nog meer doen voor  
mijn vereniging?

Auto’s wassen of wafels bakken hoeft niet 
meer. Je kan veel beter vrienden, familie, 
kennissen en collega’s aansporen om mee 
te doen op leuksteuntje.be. Want hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd. En dus ook meer 
steun voor je vereniging.

 
Doe mee op leuksteuntje.be,  
als sympathisant of als 
vereniging.
Kijk snel op de achterzijde  
van deze folder.
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