PERSBERICHT
LOKALE GOEDE DOELEN OPGELET
Huizen, 17 oktober 2016 – Stichting Specsavers Steunt start deze maand voor de
zevende keer op rij met een nieuwe donatieronde. Lokale doelen kunnen zich vanaf 17
oktober een maand lang aanmelden om kans te maken op een financiële bijdrage. Na
de aanmeldperiode start een stemronde en zullen er uiteindelijk in totaal 123
initiatieven, het aantal Specsavers-winkels in Nederland, overblijven die een financieel
steuntje in de rug krijgen van de retailketen. Het aanmelden van een goed doel kan via
de website van de stichting: www.stichtingspecsaverssteunt.nl.

Alle winkels van Specsavers verbinden zich aan een goed doel waarvoor zij samen met hun
klanten een jaar lang gaan sparen. De retailketen heeft hier in 2010 een aparte stichting voor
in het leven geroepen. Met Stichting Specsavers Steunt wil Specsavers via al haar winkels
een bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap. Inmiddels zijn er al meer dan 1100 lokale
doelen die een financiële bijdrage hebben mogen ontvangen. De stichting keerde de
afgelopen jaren in totaal al meer dan twee miljoen euro uit. Dit is inclusief de donaties aan de
landelijke doelen, zoals in 2016 Nationale Vereniging de Zonnebloem.
Julie Perkins, dochter van de oprichters van Specsavers, is ambassadrice van Stichting
Specsavers Steunt. Perkins: “Met dit initiatief willen we de betrokkenheid vanuit onze winkels
met hun lokale omgeving vergroten. Onze ondernemers hebben namelijk ook een
maatschappelijke verantwoordelijkheid die we op deze manier invullen. Tot nu toe hebben we
al veel mooie initiatieven een extraatje kunnen bieden variërend van voedselbanken,
sportverenigingen, opvangcentra, lokale afdelingen van bijv het Rode Kruis, eigenlijk te veel
om op te noemen. Het is heel bijzonder een bijdrage te kunnen leveren aan goed werk. We
zijn erg benieuwd welke goede doelen zich dit jaar aanmelden!”
Aanmelden
Op de website www.stichtingspecsaverssteunt.nl kan elk goed doel gratis een eigen pagina
aanmaken waarop zij met tekst, foto- en videomateriaal kunnen vertellen waar zij zich voor
inzetten. Daarna is het aan hun achterban om zoveel mogelijk stemmen te vergaren.
Uiteraard kunnen de doelen via social media hun initiatief extra onder de aandacht brengen
en promoten. Aanmelden bij Stichting Specsavers Steunt kan tot en met maandag 14
november 10.00 uur. Vanaf dan kan er vier weken lang gestemd worden. Op 15 december
maakt elke Specsavers-winkel bekend voor welk lokaal doel zij gaan sparen.
Voor meer informatie: www.specsavers.nl of www.stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl

Volg Specsavers ook online!

- EINDE PERSBERICHT -

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws van Specsavers? Neem dan een abonnement
op de newsfeed (via RSS) van onze nieuwsruimte. Alle berichten komen dan automatisch in
uw mailbox.
Voor meer informatie (niet voor publicatie):
Specsavers International, Wieteke Lap, telefoon: (035) 628 8311 e-mail:
eu.persbureau@specsavers.com. (www.specsavers.nl)
Over Specsavers
Het van oorsprong Britse familiebedrijf Specsavers opende in 1997 in Nederland de deuren
van haar eerste winkel. De snelgroeiende retailketen exploiteert in Nederland inmiddels 122
optiek- en hoorzorgwinkels op joint-venture basis onder leiding van lokale winkelpartners. Dit
vanuit een heldere missie: kwalitatief hoogwaardige én betaalbare oog- en hoorzorg voor
iedereen in Nederland toegankelijk maken.
Specsavers wil de komende jaren een steeds prominentere rol spelen in de eerstelijns oogen hoorzorg en haar marktpositie verder versterken. Nu al is de keten de grootste opleider
van gediplomeerde opticiens in Nederland en is aan nagenoeg elke vestiging een StArgeregistreerde triage audicien verbonden. Specsavers werkt intensief samen met diverse
opleidingsinstituten, zoals het Deltion College en biedt een breed spectrum aan
carrièremogelijkheden.
Een niet aflatende focus op innovatie maakt dat Specsavers staat voor kwalitatief
hoogwaardige producten en service op het snijvlak van medische zorg, mode en technologie.
Via Stichting Specsavers Steunt toont de organisatie haar betrokkenheid bij de samenleving,
voornamelijk door het ondersteunen van lokale goede doelen. Zo hebben ruim 1100 goede
doelen in Nederland in de afgelopen vijf jaar een financieel steuntje in de rug ontvangen.
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