Werkwijze – A6 wervingsflyer Nationale Muziekloterij
STAP 1: Bepaal je doel
Bepaal jullie doel(en) met de opbrengst uit de Muziekloterij zo concreet en specifiek
mogelijk, bijvoorbeeld: 30 blokfluiten voor jeugdopleiding à €20 = € 600. Ook voor deze A6
wervingsflyer is dit van belang. We willen jullie graag helpen die doelen te bereiken!
STAP 2: Laat je A6 wervingsflyer speciaal opmaken voor jouw muziekvereniging
1) Laat het speciale doel weten aan Judith (Judith@jca-businesssupport.nl)
2) Stuur een kwalitatief goed logo mee (bij voorkeur .jpg (indien voldoende resolutie),
.png, .eps). Minder kwaliteit logo, zal bij drukwerk mogelijk een mindere kwaliteit
opleveren.
3) Opmaak van voorzijde A6 flyer wordt speciaal voor jullie vereniging verzorgd door de
Muziekloterij (Achterzijde kan niet gewijzigd worden, deze is gecontroleerd en
akkoord bevonden. Wel zullen we de naam van de vereniging aanpassen).
a. I.v.m. beperkte ruimte zal Judith hierin qua aantal woorden mogelijk een
keuze moeten maken
b. Indien opmaak akkoord is kun je naar de volgende stap
c. Indien opmaak nog aanpassingen behoeft, dit z.s.m. doorgeven aan Judith
zodat zij dit kan aanpassen. Zij zal dan definitieve opmaak mailen.
STAP 3: Bestel als muziekvereniging met de definitieve A6 opmaak
1) In de bijlage staat een handleiding voor de bestelprocedure op Drukwerkdeal.nl. De
A6 flyers zullen binnen enkele werkdagen aan jullie worden toegestuurd.
2) Dit specifieke drukwerk (via www.Drukwerkdeal.nl) vraagt een investering vanuit de
Muziekvereniging voor de aanschaf van A6 flyers. Afhankelijk van de oplage bedraagt
dit ca. € 22 tot € 30 (ca. 250 stuks).
De kosten voor aanpassen opmaken + 1 correctieronde zijn voor onze rekening als
Muziekloterij.
3) U kunt de A6 wervingsflyers verdelen onder leden, oud-leden, ambassadeurs en hen
uitleggen hoe e.e.a. werkt
a. Vul alle gevraagde gegevens allemaal in.
b. Adres (straatnaam) hoeft niet te worden ingevuld. Postcode + huisnummer is
voldoende en zal bij invoeren op aanmeldmogelijkheid website zelf het adres
genereren.
c. Er zijn 2 betaalopties. Voor het aantal (nog te gaan) trekkingen kun je het
bedrag in één keer laten incasseren. Dit moet je dan zelf invullen en
uitrekenen of men kan akkoord gaan met een incasso per maand. Belangrijk
dat deze duidelijk wordt aangekruist.
d. Na invullen door de deelnemer het A6 formulier laten tekenen en deze
inleveren bij het bestuurslid of lid binnen de vereniging die deze zal
verwerken (zie stap 4).

STAP 4: Invoeren
De A6 wervingsflyers kunnen vervolgens worden ingevoerd door een lid van jullie vereniging,
via het digitale aanmeldformulier op onze website. Belangrijk is dat deze persoon goed de
deadline(s) voor invoeren per trekking in de gaten houdt. Het zou jammer zijn als
deelnemers tijdig inschrijven maar te laat worden ingevoerd en zij en jullie muziekvereniging
kans op prijzen en inkomsten missen. Mochten er gegevens ontbreken kun je de deelnemer
mogelijk bellen/mailen of de persoon die hem heeft ingeleverd raadplegen. Na invoer
krijgen de deelnemers via mail een “Bedank bericht voor deelname” op het door hun
aangegeven mailadres.
TIPS bij invoeren:
➢ Voer gegevens zo correct mogelijk in, zodat deelnemers juist geregistreerd staan.
➢ Door het invullen van postcode en huisnummer zal het formulier zelf de straatnaam
en plaats genereren middels een ingebouwde postcode tool. Mocht dit niet correct
zijn, neem dan met deelnemer contact op.
➢ Selecteer in het menu jullie eigen muziekvereniging, anders speelt deze deelnemer
mee voor een andere vereniging en ontvangen zij de opbrengst.
➢ De invoer van een correct IBAN nummer is belangrijk voor de uitvoering van
automatische incasso. In het invulscherm is een IBAN controle tool ingebouwd die
berekent of het een geldig IBAN nummer is. Mocht dit niet correct zijn, neem dan
contact op met de deelnemer.
➢ Deelnemers uit andere landen dan Nederland mogen alleen meespelen als zij een
Nederlandse bankrekening hebben. Dit i.v.m. het feit dat de verkregen
loterijvergunning alleen in Nederland geldig is.
Gelieve eens per maand de ontvangen ingevulde A6 Wervingsflyers in enveloppe opsturen
aan:
Stichting Nationale Muziekloterij
Merseloseweg 115
5801 CC Venray
Mochten er bij het invoeren vragen zijn, neem contact met ons op (info@muziekloterij.nl)
dan kijkenwe hoe we kunnen helpen.
Succes !!

