
NEEM EEN 
BLITZSTART 

MET DEZE
TROOPERBIJBEL

En jouw vereniging is vertrokken! 

ONZE VERENIGING POWERED BY

Blaadjes vol stikies die blijven plakken 
op computers en bankkaarten.

Een sticker voor échte Trooper-
kampioenen. 

Affiches die in het oog springen. 

Flyers die je écht kwijt wil spelen.  

BETAAL IK MEER WANNEER IK VIA 
TROOPER KOOP?

HOE WEET IK OF MIJN AANKOOP VIA
TROOPER GELUKT IS?

 

 
EEN ANTWOORD OP

VEELGESTELDE VRAGEN
MAAR HOE WERKT

TROOPER EIGENLIJK?

Je gaat naar de unieke
pagina van je vereniging

Je klikt op een shop

GAAT ER NOG IETS BOVEN JE PET?
 +32 (0) 475 66 43 03

VRAGEN@TROOPER.BE

WWW.TROOPER.BE

FACEBOOK.COM/TROOPERBE

INSTAGRAM.COM/TROOPER_BE

WANNEER ONTVANGEN WE DE EERSTE
MONNIES?

 

BEN JIJ DIE ENE

                 
DIE NOG NIET 
MEETROOPT?

JOUW VERENIGING POWERED BY

Doe vanaf nu je online shopping bij je
favoriete webshop via Trooper en steun 

zonder 1 euro extra uit te geven!

BEN JIJ DIE ENE

                 DIE NOG NIET MEETROOPT?

JOUW VERENIGING POWERED BY

Doe vanaf nu je online shopping bij je
favoriete webshop via Trooper en steun 

zonder 1 euro extra uit te geven!

Jij betaalt zelf géén € extra, maar wij krijgen een percentje 

op elke aankoop bij meer dan 2OO shops.

Troopertrekkers, het must-have 
gadget voor een vereniging.

Bedankkaartjes, om je trouwe 
Troopers te bedanken.

Haha, zie ons shinen!

NU JE HIER TOCH
BENT OM TE
MET JE       IN DE 
GA EFFE NAAR

EN LAAT EEN FRISSE
WIND DOOR ONZE 
VERENIGING WAAIEN
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Als je je e-mailadres achterlaat vooraleer je via trooper.be 
doorklikt naar een shop, sturen we jou binnen de week een 
bevestigingsmailtje. De welbekende Patat!-mail. Daarin bevesti-
gen we jou het exacte bedrag dat jij voor je vereniging binnenge-
haald hebt. Het kan weleens gebeuren dat je na die week nog 
geen Patat!-mail hebt ontvangen. Check dan zeker je spam- en 
reclamefolder. Als je daar ook geen Patat!-mail vindt, mail ons 
dan de aankoopbevestiging die je meteen na je aankoop van de 
shop kreeg door via vragen@trooper.be en vertel er meteen bij 
voor welke vereniging je troopt. 

De commissie-inkomsten van je vereniging worden vier keer 
per jaar uitbetaald: je vereniging casht dus in januari, april, juli 
en nog eens in oktober. Weet wel: we betalen pas uit als er op 
dat moment 75 euro klaar staat om uit te betalen. Hoe minder 
administratie hoe beter. Voor jouw vereniging én voor ons.

Neen, dat is nu net de clou: er is geen prijsverschil. Jij moet wel 
één extra klik doen (waarvoor dank) via de unieke Trooperpa-
gina van je vereniging, maar het kost je geen rosse eurocent 
meer. En toch ontvangt je vereniging een commissie, gewoon 
omdat jij die extra klik doet. Held!

Je shopt zoals
je altijd doet

Ontdek in dit heilig handig boekje alle
tips & tricks om van jouw vereniging een 
uber-super-Troopervereniging te maken!

Neem deze Trooperbijbel meteen door
en hou het binnen handbereik in de 
bovenste lade van je nachtkastje.

Je vereniging krijgt per shop én 
aankoop gemiddeld 5% commissie 
van jouw aankoopbedrag. Katsjing! 
Dat geld gaat rechtstreeks naar de 

kas van jouw vereniging.

DIT ZIT ER
IN JE STARTERSKIT

Ja, dat vraagt iedereen zich af!

www. .be

TROOPER
HELD



AL JOUW LEDEN  
ZULLEN TROOPER VANZELF

LEUK VINDEN 

Maar ze echt aan het 
Troopen* krijgen, 

dat kost wat moeite
Vanzelf besta ni!

o

We weten het zelf ook. De belofte
van Trooper klinkt in sommige
oren ietsiepietsie ongeloofwaardig.
Vanachter je computer een pak 
extra monnies binnenrijven voor 
jouw vereniging?

Oké, laat ons direct eerlijk zijn:
mirakels bestaan niet. 

COMMUNICATIE. In alle vormen. 
Vandaar deze starterskit. 
Vol stickertjes, flyers, affiches 
en deze blitzstart Trooperbijbel 
om jullie te helpen een bruisende 
Troopervereniging te worden.

Het bewijs is er: sommige
verenigingen verdienen amper
5 euro per maand, andere dan weer
tot 5OO euro.

 

WAAR ZIT DAN HET VERSCHI

HALLO DASHBOARD COMMUNICATIE 

EFFE TROOPEN

HEY BESTUUR

INFORMEER JE LEDEN

L?

 

Bestuursvergadering Starten

Promoten
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Check je dashboard via
www.trooper.be/login.
Je vindt er alle info om 
Trooper te introduceren
bij je achterban. 

Dju, Trooper vergeten tijdens
het online shoppen? Raad
iedereen aan Botje, onze
Trooperbot, te installeren en
‘t zal ni meer gebeuren!

Op het dashboard vind je
altijd kant en klaar 
communicatiemateriaal
over Trooper én onze acties.
Downloaden en delen is de
boodschap! 

Word lid van de Supertrooper-
groep op Facebook via 
facebook.com/groups/Supertrooper.
We delen er vanalles en nog wat.

Informeer je leden en 
sympathisanten via mail of 
de social kanalen van jouw 
vereniging met het filmpje 
Trooper for dummies. 
Je vindt die op je dashboard. 

Plak een stickertje op 
ieders bankkaart, laptop of 
smartphone of deel er 
zoveel mogelijk uit.

Hang de Trooperaffiches op in
je clublokaal, kantine of in de
toiletten.

Deel de unieke pagina van 
je vereniging op sociale media.

Je kan dat communicatiemateriaal
zelfs personaliseren voor je
vereniging. Jawadde!    

* Troopen = een of meerdere aankopen doen via Trooper.be

Test het Troopen als Supertrooper eerst zelf even uit. Bestel een doos Kleenex ofzo, via 
Farmaline, Bol.com of een andere Troopershop. Vul je contactgegevens in in het pop-up 
scherm. Zo zorg je ervoor dat je binnen de week na jouw aankoop een Patat!-mailtje 
krijgt. Da’s het mailtje waarin we je het exacte bedrag meedelen die je aankoop je 
vereniging heeft opgebracht. Je vindt dat bedrag ook terug op je dashboard via 
www.trooper.be/login. Da’s het heiligdom waarop je alle aankopen (en nog veel meer) 
kan terugvinden. Tadaa, je bent nu al een ervaringsdeskundige, een echteTrooper!

Als je bij je leden en sympathisanten de Trooperreflex (ik shop online = ik ga via Trooper.be) 
kan kweken, ben je binnen. Want als 1OO leden 1 trooperaankoop doen, verdien je als 
vereniging al snel 5OO euro! Hoe kweek je die Trooperreflex? Communicatie! 
Mond-aan-mond-reclame, laat ze Trooperstickers op hun bankkaart en laptop plakken, 
hang de Trooperaffiches op in de WC en het clublokaal,… 

Je vindt nog extra tools op je dashboard of via de Supertroopergroep op Facebook. 

Zodra je jouw vereniging hebt geregistreerd, surf je best meteen naar je dashboard via 
www.trooper.be/login. Pimp de unieke pagina van je vereniging met een toffe sfeerfoto, 
een leuke slogan of leg er uit wat jullie met het ingezamelde geld willen doen (gratis tip: 
dit helpt om mensen meer te laten troopen). 

We raden elke vereniging ook aan meer dan één Supertrooper te hebben, zo kan je met 
velen communiceren. Een extra Supertrooper toevoegen is mega makkelijk: klik op het 
dashboard op ‘Gegevens’ en ‘Supertrooper toevoegen’. Effe invullen, et voilà!    

We maken het je altijd lekker makkelijk en zetten voor elke actie communicatie-
materiaal zoals een voorbeeldmail of Facebookposts klaar. Die kan je makkelijk 
personaliseren voor jouw vereniging, downloaden en delen met je leden en 
sympathisanten. Je vindt er natuurlijk ook communicatiemateriaal over Trooper in 
het algemeen.  

Gebruik je volgende bestuursvergadering niet alleen om iedereen te overtuigen van de 
voordelen van Trooper, doe gewoon effe samen een aankoop, zo zien ze meteen hoe 
het in z’n werk gaat. Geef hen nadien ook meteen wat flyers en stickers mee die ze op 
hun bankkaart en/of smartphone kunnen plakken of die ze kunnen uitdelen aan leden 
en sympathisanten. 

Als ieder lid zijn familie en vrienden ook nog eens vertelt hoe je via Trooper online kan 
shoppen en je vereniging gratis kan steunen, zal jouw vereniging pas écht keihard gaan! 
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BLITZSTART IN 5 STAPPEN 9 TIPS EN TOOLS OM JE VERENIGING

TE LATEN BOOMEN! VIA TROOPER.BE/LOGIN

ONTDEK JE DASHBOARD

MONNIES
Van alle aankopen die via de unieke pagina van je vereniging gebeuren, ontvangt je 
vereniging een percentje van het aankoopbedrag. Al die percenten samen zijn de 
Trooperinkomsten van je vereniging. Deze worden in verschillende statussen 
weergegeven in de tabel.

Deze inkomsten wachten op de goedkeuring van de shops. 
Vaak zolang de terugstuurperiode niet verlopen is. 

Deze inkomsten zijn goedgekeurd door de shops, 
maar nog niet door hen uitbetaald aan Trooper. 

Deze inkomsten kreeg jouw vereniging al van Trooper gestort. 

Deze aankopen werden geannuleerd of (deels) teruggestuurd.

Deze inkomsten zijn aan Trooper uitbetaald door de shops en 
staan klaar om op de rekening van je vereniging gestort te worden.

GEGEVENS
Hier kan je het postadres en facturatiegegevens van je vereniging ingeven of 
aanpassen en nieuwe Supertroopers toevoegen. 

FACTURATIE
Hier vind je een overzicht van alle selfbilling facturen terug. 

RANKING TROOPERS
Benieuwd wie je vereniging steunt door online te shoppen? Je komt het hier te weten! 

HET SNEEUWBALEFFECT

Starten

3 manieren om de TROOPERREFLEX op gang te 
krijgen. Communicatie, communicatie en eum, 
communicatie!

Onder beoordeling 

Goedgekeurd 

Betaald 

Afgekeurd 

Klaar om uit te betalen 

Activeren


