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CONFIDENTIAL INFORMATION

VOORWOORD

SHH Productions, producent van succesvolle televisieprogramma’s als ‘Ik BBQ voor jou’ en ‘Later 
als ik groot ben’ voor RTL4, presenteert de nieuwe productie ‘ClubLiefde’. 

Wij hebben gemeend dat ClubLiefde een format is dat mogelijk past bij de kernwaarden van uw 
organisatie en/of dat dit een format betreft dat voor uw organisatie (or uw merk) commerciële 
kansen biedt. Derhalve ontvangt u van ons, onder embargo, deze documentatie. Wij vragen u 
hier vertrouwelijk mee om te gaan. 

In dit document leest u de achtergrond bij het format, het voorgenomen productieschema en 
de exposuremogelijkheden die wij partners van het programma bieden. Wij hopen dat u na het 
lezen van deze documentatie enthousiast bent om ons te ondersteunen in de realisatie van dit 
mooie format.

Intellectueel eigendom
Dit plan bevat Intellectueel Eigendom van SHH Productions (Studio Hoge Heren B.V.) en is alleen 
bestemd voor door SHH Productions direct aangeschreven partijen of personen. Indien dit 
document niet voor u bestemd is, wordt u verzocht hiervan melding te maken en het document 
onmiddellijk te verwijderen. Niets uit dit plan mag worden gekopieerd of worden hergebruikt 
zonder uitdrukkelijke toestemming van SHH Productions. Alle in dit plan gepresenteerde 
informatie (concept, ideeën, uitwerking) is Intellectueel eigendom van Studio Hoge Heren B.V.

Over SHH Productions
SHH Productions is de Rotterdamse producent van video content voor televisie en online. 
Bekende branche bevorderende en kwalitatieve televisieformats van ons zijn ‘Van Slager tot Chef’ 
(met Corine Boon en Mathijs Vrieze), ‘Ik BBQ voor jou’ (met Koert-Jan de Bruijn en Ralph de Kok) 
en het populaire ‘Later als ik groot ben’ gepresenteerd door Jochem van Gelder. In ‘Later als ik 
groot ben’ neemt Jochem kinderen uit groep 7 en 8 mee op een snuffelstage 3.0 om te kijken 
of hun droomberoep ook daadwerkelijk iets voor ze is. Naast de productie van toonaangevende 
televisieprogramma’s begeeft SHH Productions zich ook op het terrein van VideoMarketing en 
is zij realisator van diverse corporate videoproducties. Meer over ons werk leest u uiteraard op 
www.shhproductions.nl.

Wij staan open voor al uw mogelijke vragen of opmerkingen.
Met vriendelijke groet,

Marcel van Buren

Producent | eigenaar SHH Productions
SHH Productions is onderdeel van Studio Hoge Heren B.V.
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DOELSTELLING VAN CLUBLIEFDE

ClubLiefde is een format voor RTL4 dat zich richt op amateur sportverenigingen en jong 
volwassenen. Het heeft als doelstelling om het Nederlandse verenigingsleven op een positieve 
manier in beeld te brengen. Het is een programma waarin wij maatschappelijke betrokkenheid 
tonen door te hulp te schieten bij het (samen met leden van de vereniging) oplossen van kleine 
onvolkomenheden. Een format waarin we laten zien dat je veel kunt bereiken door samen de 
schouders er onder te zetten. Niet praten maar poetsen. Letterlijk soms.

Het moeilijkste bij amateurverenigingen zijn vrijwilligers werven en behouden (met name 
bestuurders) én uiteraard geld. De cashpositie van de meeste amateurverenigingen is ronduit 
wankel. Met als gevolg: kosten voor noodzakelijke verbeteringen (of vervanging) kunnen niet 
worden betaald vanuit de jaarlijkse contributie. Zaken raken hierdoor in potentie verder in 
verval. Een dug-out die al jaren aan vervanging toe is; een tribune waarvan de stoeltjes kapot 
zijn; een oud spelersbusje dat rammelt op zijn wielen; geen geld dit jaar voor nieuwe kleding of 
de jaarlijkse BBQ, etc. Er zijn legio voorbeelden te noemen van zaken die bij een gemiddelde 
amateurvereniging niet op orde zijn. Van heel groots tot iets kleins. Het beïnvloedt het plezier in 
sporten bij deze vereniging.

Daar komt bij dat amateurverenigingen veelal worden geleid door bestuursleden die zaken naar 
beste eer en geweten willen regelen voor ‘hun club’ maar soms simpelweg te kort schieten in 
tijd, kennis en creativiteit om de boel echt goed op de rit te houden. Enthousiaster zouden ze 
worden wanneer ze zien dat hun kostbare tijd resulteert in iets moois. Iets dat op veel respect en 
waardering kan rekenen. Daar bloeit iedereen van op en geeft energie.    

Kan ‘ClubLiefde’ in één klap alle problemen voor alle amateurverenigingen van dit land 
oplossen? Het antwoord daarop is uiteraard ‘nee’. Dat is ook niet ons streven. Wat we wel kunnen 
doen is door middel van dit format voorbeeld stellen aan bestuursleden en leden. Door te laten 
zien dat je met lef, een positieve instelling én de nodige dosis creativiteit een hoop voor elkaar 
kunt krijgen. Dat is de spirit van ‘ClubLiefde’. 
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FORMATBESCHRIJVING CLUBLIEFDE

Voor ‘ClubLiefde’ kunnen kinderen van omstreeks 10 tot 14-15 jaar zich aanmelden via een 
website of sociale media. Ze hebben een specifieke wens voor hun sportclub en kunnen goed 
verwoorden wat er mis is en wat sporten bij de club voor ze betekent. Deze generatie kan goed 
verwoorden wat ze vinden en voelen maar heeft tevens nog de onbevangenheid over zich die 
belangrijk is voor het ontwapenende karakter van het format. Je kunt op een volwassen (niet 
kinderachtige) manier met ze praten waardoor het programma een breed publiek aanspreekt en 
‘stoer’ gemaakt kan worden. 

De wens dient altijd iets tastbaars of materialistisch te zijn. Kapot sportmateriaal, een vervallen 
kleedruimte, koude douches, een slecht onderhouden grasveld, etc. Aangedragen cases (en 
kinderen die zich aanmelden) worden door SHH Productions gescreend. We kijken hierbij naar de 
omvang van het probleem, geschiktheid (van kind en club) voor een televisie-uitzending en een 
stukje integriteit. Is het daadwerkelijk het kind dat een probleem opgelost wil zien worden? 
Bij het verlaten van de screening weten kinderen nog niet of hun ‘zaak’ in aanmerking komt. 
Ouders worden door productie ingelicht en zitten in het complot. Zo ook de vereniging zelf zodat 
deze niet voor verrassingen komt te staan. Achter de schermen vinden voorbereidingen plaats. 

Presentator verrast het kind op een onbewaakt moment bij de vereniging terwijl het aan het 
sporten / trainen is. Een overval. Hij hoort wat er mis is en hoe dit het plezier in sporten bij de 
vereniging beïnvloedt. Wat betekent de club voor hem of haar? Wat heeft de club er zelf al aan 
gedaan om het probleem te ondervangen? Hoe nu verder?

Het is tijd om in actie te komen. Presentator gaat onze jonge sporter (en zijn/haar maatjes) hierbij 
helpen. Maar zoals het een goede competitie betaamd, staat hij er niet alleen voor. Hij wordt 
geholpen door een bekende sporter die dezelfde sport beoefend of wellicht zijn/haar carrière bij 
dezelfde club is begonnen. Een persoon die aanzien baart bij de jonge generatie; iemand waar 
ze tegenop kijken. 

Samen gaan ze strijd aan. Er worden 2 teams geformeerd bestaande uit kinderen, bestuurders 
en andere vrijwilligers. Er wordt door elke team een plan bedacht. Team A gaat bijvoorbeeld 
pannenkoeken bakken of auto’s wassen en team B gaat na een korte training langs de deur met 
loten voor een bekende loterij. Creativiteit, energie en veel humor spelen hierbij een belangrijke 
rol. Welk team trekt alle registers open en haalt binnen dezelfde tijd het meeste geld op? Dat is 
de uitdaging! 
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Tussen de acties door is binnen dit format ruimte om verdieping aan te brengen middels 
scripted content (zie hoofdstuk Exposuremogelijkheden). Bijvoorbeeld door uit te leggen wat 
de voordelen van een georganiseerde loterij zijn of hoe het leven van een penningmeester 
vereenvoudigt kan worden met de juiste kennis of tools. Maar ook een gesprekje met een 
professional over het belang van sporten voor kinderen behoort tot de mogelijkheden. Zaken die 
relevant zijn voor het overdragen van de kernboodschap van het format. 

De presentator regelt, terwijl er geploeterd wordt door de kids, een verrassing voor de club. Hij 
gaat langs bij een lokaal bedrijf om te kijken of die zich wil opwerpen als sponsor van zodat ‘het 
probleem’ zich voorlopig niet hoeft te herhalen. Of hij regelt een paar handige klusjesmannen 
(van een bekende bouwmarkt) om een noodzakelijke reparatie door te voeren. Ook kan hij een 
vaste sponsor van het programma inschakelen om iets te komen leveren waar de club mee 
vooruit kan: een bus vol nieuwe ballen, nieuwe tennisrackets, nieuwe sportmatten, etc. Er is 
immers hard gewerkt en dat verdient een extraatje. We werken in het programma toe naar een 
finale waarin de presentator op een feestelijke manier het eindbedrag bekend maakt en de 
verrassing onthult.

Het gaat in ‘ClubLiefde’ niet om kwantiteit (veel geld, grote verrassingen) maar om een positief 
signaal af te geven naar al die noodlijdende amateurverenigingen en diens (bestuurs)leden. Kom 
in actie!
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PRODUCTIE DETAILS (ONDER VOORBEHOUD)

De volgende productie details zijn van toepassing op ‘ClubLiefde’:

Seizoen   : 1 (NJ2018)
Aantal afleveringen  : 6 afleveringen
Duur    : 30 minuten
Start productie  : zomer 2018
Draai periode  : najaar 2018
Uitzendingen   : periode jan-mrt 2019 (i.o.m. RTL Nederland)
Zender   : RTL4
Eerste uitzending  : zaterdag of zondag in het tijdvak 16:00 – 17:30
Eerste herhaling  : in het opvolgende weekend
Tweede herhaling  : nader te bepalen
Online    : Terugkijken via RTL-XL
    : Terugkijken via YouTube kanaal
    : Programma website
    : Sociaal media kanaal
Target bereik   : Omstreeks 1,2 miljoen unieke kijkers

Uitzendingen van ‘ClubLiefde’ zullen direct na eerste uitzending op televisie (RTL4) beschikbaar 
komen op RTL-XL en een specifiek daartoe in te richten YouTube kanaal. Sponsoren van 
het programma kunnen afleveringen (of delen van afleveringen) vanaf deze online kanalen 
hergebruiken in de eigen communicatie en daarmee het bereik van de zorgvuldig samengestelde 
content verhogen. 

PRESENTATIE

ClubLiefde wordt gepresenteerd door de bekende TV 
presentator Jochem van Gelder. Jochem is bekend van 
toonaangevende formats als ‘Praatjesmakers’, ‘Willem 
Wever’ en presenteert momenteel onze productie 
‘Later als ik groot ben’ waarin hij met kinderen 
gaat kijken of het beroep waarvan ze dromen ook 
daadwerkelijk iets voor ze is. Jochem staat bekend om 
zijn ruime inlevingsvermogen, sympathieke uitstraling 
en humor.  
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VOOR WIE IS CLUBLIEFDE INTERESSANT?

Het format ‘ClubLiefde’ is een podium voor (belangen)verenigingen en stichtingen welke zich 
richten op het bevorderen van de amateursport (het verenigingsleven) in Nederland. Wij vragen 
daarnaast ondersteuning van partijen (profit en non-profit organisaties) die het belang er van 
inzien om mensen (en in het bijzonder, kinderen) te blijven interesseren voor het beoefenen 
van een sport in clubverband. Dat is namelijk goed voor de ontwikkeling van de sociale 
vaardigheden, voorkomt isolatie (met name in achterstandsgebieden) en heeft uiteraard een 
positief effect op de conditie (gezondheidszorg). ‘ClubLiefde’ is een branded content productie 
dat interessante exposure mogelijkheden biedt voor bedrijven (merken) welke graag in deze 
producties stappen met een commercieel doel.

(Hoofd)sponsor(s) voor ‘ClubLiefde’ verwachten wij daarom te mogen vinden op het terrein van:

 • Gezondheid / health care
 • Bank- en verzekeringswereld
 • Loterij (verbonden aan sporten)
 • Sport artikelen / accessoires
 • Bouw- en onderhoud van sportfaciliteiten
 • Doe-het-zelf business
 • Administratieve tools (of diensten) gericht op verenigingen
 • Sport dranken (verantwoorde producten)
 • Groothandel / leveranties aan sportkantines (focus op health)

De totale realisatie- en uitzendkosten van het format ‘ClubLiefde’ wordt gefinancierd uit 
financiële bijdragen van programma sponsoren. Zonder bijdragen vanuit de markt kan het format 
simpelweg niet worden gemaakt. 
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EXPOSURE MOGELIJKHEDEN

‘ClubLiefde’ biedt een aantal interessante exposure mogelijkheden. Deze zijn:

1. Programma item (in-script item)
Een inhoudelijk stukje uitzending (item) waarin uw product of dienst de boventoon voert in de 
verhaallijn. In het productieproces wordt bepaald in welke uitzending uw product of dienst het 
beste past. Onze redactie bepaalt samen met u de creatieve insteek van het item en zal uw 
verkoopargumenten vertalen in een boeiend script. Dit script krijgt u voor opname ter review 
voorgelegd. Deze exposurevorm kan voor één of meerdere uitzendingen worden ingezet.

2. Billboards (bij RTL4, op RTL-XL en op YouTube)
Billboards zijn krachtige naamsvermeldingen aan het begin én einde van het programma (dus 
altijd een set van 2x uitzendingen per aflevering). Dit is een combinatie van full screen logo en 
een voice-over die uitspreekt “Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door…”. Billboards 
worden door SHH gemaakt op basis van uw logo en eventuele sfeerafbeelding. Ze verhogen 
de naamsbekendheid en dwingen respect af binnen de doelgroep. Het is een advertentievorm 
waarmee een snelle ‘top of mind’ positie kan worden bereikt. Billboards worden ook uitgezonden 
op de RTL-XL streams
van het programma (uitgesteld kijken) en in de YouTube versies.

3. Break-bumpers (bij RTL4, op RTL-XL en op YouTube)
Idem aan billboards met dat verschil dat break-bumpers rondom de commercial breakin het 
programma worden uitgezonden. Wederom dus altijd een set van 2 uitzendingen per aflevering. 
Bij RTL4, op RTL-XL en in de YouTube versies.

4. Product placement
In het programma creëren we op nader te bepalen wijze een typisch gebruiks- of vertoonmoment 
waarbij uw product duidelijk, edoch op natuurlijke wijze, in beeld wordt gebracht.

5. Logo op de website | sociale media
Uw logo met link naar door u op te geven bestemming (URL) wordt opgenomen op de 
programma website gedurende de gehele productieperiode (tot aan volgende serie 
uitzendingen). Dit is standaard inbegrepen voor sponsoren. Ook besteden wij aandacht aan de 
business van sponsoren via het sociale media kanaal.
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De voordelen van adverteren in deze serie televisie-uitzendingen zijn:

1. Het onmiddellijk bereiken van massa (‘broadcasting’) – de boodschap komt op 
zeker moment bij veel mensen binnen.

2. De impact van het medium televisie op de kijker is groot – kijkers hechten relatief
veel waarde aan televisie-content.

3. ‘ClubLiefde’ is een branded content formule waarin de business van sponsoren 
verweven zit. Het is in deze vorm van reclame maken dus niet het merk dat zich 
naar binnen dringt bij de kijker maar het programma. De feitelijke ‘zender’ van de 
boodschap is het televisieprogramma. De acceptatiegraad van de hierin opgesloten 
commerciële informatie is bewezen vele malen groter dan bij spots (commercials) of 
print advertenties.


