
                        
 
 
SteunJeClub-consumentenpanel. 
Snel geld verdienen voor je club wordt nu wel heel eenvoudig.  
 
Hoe?  
Door deelname aan online-consumenten onderzoek. Dat kan dankzij samenwerking van de 
stichting SteunJeClub.nl met het onderzoeksbureau PanelWizard uit Amsterdam. 
  
Wat levert het je club op? 

• Van elk lid dat zich aanmeldt voor het SteunJeClub-consumentenpanel van 
PanelWizard ontvangt je club direct 1 Euro.  

• Een ingevulde, eenvoudige vragenlijst levert vervolgens al snel enkele Euro’s 
op voor je club (10 eurocent per beantwoorde vraag).   

 
Concreet voorbeeld:  
100 mensen melden zich via je club aan voor het SteunJeClub-consumentenpanel en 
ontvangen gemiddeld 6* per jaar een vragenlijst met gemiddeld 20 vragen (tijdsduur 
invullen 20 vragen ongeveer 6 minuten).  
Opbrengst voor je club:  
Direct € 100 + via invullingvragenlijsten: 100*6*(20*€0,10) =  € 1.200. 
 
Wat wordt er van mij verwacht als lid van PanelWizard? 
Je mening geven. Als panellid wordt regelmatig je mening gevraagd over diverse 
onderwerpen. Bijvoorbeeld over een nieuwe commercial,  de verkiezingen, auto’s, internet, 
enzovoort.  Het gaat om vragen ten behoeve van marktonderzoek, nooit om verkoop van 
producten!  
 
Wie kunnen lid worden van het consumentenpanel? 
Elk lid/donateur of sympathisant van je club vanaf 6 jaar (er is ook een kinder-panel, zelfde 
vergoeding!) 
 
Hoe kun je lid worden van het SteunJeClub-consumentenpanel? 
Door je aan te melden via je club. Doet je club nog niet mee? Laat je club contact opnemen 
met Steven Noordam: zie hierna.  
 
Vragen? Wil je vereniging deelnemen?  
Verenigingen die belangstelling hebben om leden/donateurs/sympathisanten te vragen zich 
op te geven voor het SteunJeClub-consumentenpanel kunnen contact opnemen met Steven 
Noordam: noordam@panelwizard.com of telefonisch 020 4894603.  
 
Belangstelling kan ook kenbaar gemaakt worden bij SteunJeClub: info@steunjeclub.nl onder 
vermelding van naam + telefoonnummer: we nemen dan zo spoedig mogelijk contact op. 
 
                        
 



                        
 
 
Hoe zit het met mijn privacy? 
PanelWizard garandeert dat al je antwoorden en gegevens vertrouwelijk en anoniem behandeld zullen worden. 
Persoonlijke gegevens van de PanelWizard-leden zullen daarnaast  nooit voor andere doeleinden dan 
marktonderzoek gebruikt worden en zullen nooit worden doorverkocht. Een respectvolle benadering van onze 
panelleden staat bij ons boven aan. Daarnaast zijn onze databestanden streng beveiligd om misbruik tegen te 
gaan. PanelWizard bv is ISO gecertificeerd (ISO 26362 en ISO 20252) en houdt zich aan de gedragscode van 
de MOA en ICC/ESOMAR. Wij hebben onze activiteiten aangemeld bij het College Bescherming 
Persoonsgegevens in Den Haag, dat toezicht houdt op de uitvoering van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (registratienummer m1007351). 
 
 

 
Tess von Piekartz (l) en Susan Stevelink van A-league volleybal 
Pollux Oldenzaal, supporters van SteunJeClub.nl  

 

De stichting SteunJeClub.nl wil het 
verenigingsleven helpen bij het 
verwerven van extra inkomsten, 
respectievelijk realiseren van 
besparingen.  

Hoe wil SteunJeClub dit 
bereiken? 

• het bewerkstelligen van fiscale 
faciliteiten (o.m. het 
belastingvrij verzilveren van 
verlofdagen) 

• de organisatie van fundraising 
evenementen (concerten, 
sponsorlopen, enz.)  

• het verzorgen van 
kennisoverdracht  

• het aanbod van een collectieve 
inkoopfunctie  

• het aanreiken van 
ideeën/concepten  

• sponsoring van activiteiten  

Samenwerking  

De stichting SteunJeClub.nl werkt 
samen met andere organisaties die 
zich inzetten voor de kwaliteit en 
continuïteit van het verenigingsleven 

www.steunjeclub.nl/ 
http://steunjeclub.blogspot.com/ 

 

 

                                  


