Grote Club Actie 2018
Binnenkort start de Grote Clubactie weer!
De afdeling Voetbal en de afdeling Handbal van SV Schalkhaar doen uiteraard ook weer mee en
we willen natuurlijk zoveel mogelijk loten gaan verkopen. Van de opbrengst gaat maar liefst 80%
(ofwel € 2,40 per lot) naar onze clubkas. Vorig jaar hebben wij een bedrag van € 2.658,30
opgehaald. Hiervan konden we weer nieuwe materialen en andere zaken kopen voor onze teams.
Bestemming opbrengst verkochte loten dit jaar
Voor dit jaar is er zowel voor de voetbal, als voor de handbal een bestemming bepaald voor de
opbrengst van de verkochte loten. De voetbal zal voor de jeugdleden een familiedag/feestdag
gaan organiseren en de handbal zal voor alle speelsters een handbalclinic verzorgd door twee
tophandbalsters organiseren. Een mooi en leuk streven, dus zaak om zoveel mogelijk loten te
verkopen.
Wat kan jij als verkoper winnen?

Wanneer je 15 loten of meer verkoopt, dan krijg je voor iedere 15 verkochte loten een
waardebon van € 5,-. Dus als je bijv. 32 loten hebt verkocht dan krijg je maar liefst € 10,aan waardebonnen.

Voor het best verkopende team stellen we € 50,- beschikbaar.
 20-loten-actie. Dit houdt in dat wanneer je 20 loten of meer verkoopt je een gratis
entreekaart* voor Bobbejaanland, Body Worlds, Optisport of Avontura wint. Of ga voor een
een tweede artikel gratis op masita.com.

* Bij Bobbejaanland, Optisport of Avontura 1 gratis entreekaart in combinatie met 1 vol betalend persoon. Bij Body
Worlds 50% korting. Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op www.kids.clubactie.nl.

Website speciaal voor de lotenverkopers van 6 t/m 13 jaar
Er is een speciale website voor jullie:

www.kids.clubactie.nl

Hierop kun je je vanaf 15 september tot en met 11 december 2018 inschrijven voor de landelijke
Kids-verkoopwedstrijd en maak je kans op een van de 212 fantastische prijzen (bijv. Playstation
4 (hoofdprijs), een fiets of entreekaarten). Op 31 december 2018 worden de prijswinnaars van
de wedstrijd bekend gemaakt.
Verder vind je op de site goede verkooptips, kleurplaten, moppen en recepten voor muffins. Ook
kun je eigen verkooptips, kleurplaten, moppen en nieuwsberichten insturen. De Grote Clubactie
selecteert de leukste inzendingen en zet deze op de website.
Wat moet je eerst doen?
In de week van 10 september worden de verkoopboekjes tijdens de trainingen uitgedeeld. Op het
lotenboekje staat je naam en je team en de datum dat je het boekje weer moet inleveren bij je
coach/leider. Op 14 september nog geen boekje ontvangen? Geef dit dan aan bij je leider/coach.
Wanneer begint de verkoop?
De lotenverkoop van de Grote Clubactie 2018 begint op zaterdag
Eerder mogen er geen loten worden verkocht.

15 september.

Hoeveel kost een lot?
Een lot van de Grote Clubactie kost € 3,-. Daarvan gaat € 2,40 naar onze eigen vereniging.
Hoe kunnen mensen betalen?
SV Schalkhaar kiest voor een eenmalige machtiging. Dat betekent dat alleen de gegevens van de
koper ingevuld moeten worden in het verkoopboekje. Je hoeft niet nog eens extra langs de
deuren te gaan voor geld. Betaling gaat automatisch. Het lotnummer(s) vinden de mensen op hun
bankafschrift.
Belangrijk!!
Zorg ervoor dat alle gegevens van de mensen die bij jou loten kopen duidelijk en compleet
ingevuld worden op de eenmalige machtiging!
 naam
 adres
 bankrekeningnummer
 handtekening
Wanneer is de trekking?
De trekking van de Grote Clubactie loterij is op 12 december. Op 13 december wordt de uitslag
geplaatst op internet.
Wat kunnen mensen winnen?
Er zijn weer vele grote prijzen te winnen. De hoofdprijs bedraagt € 100.000,- belastingvrij.
Verder zijn er talrijke andere prijzen te winnen zoals o.a. een auto, een fiets, reischeques,
entreekaarten voor bijv. pretparken en meerdere geldprijzen.
Hoe verkoop je zoveel mogelijk loten?
Door slim te zijn kun je heel veel loten verkopen. Kijk maar eens naar deze 6 slimme verkooptips!







Begin op zaterdag 15 september meteen met de verkoop. Anders zijn anderen je voor!
Ga rond etenstijd op pad: dan zijn de meeste mensen thuis!
Vertel de mensen dat er leuke prijzen te winnen zijn en dat van elk lot maar liefst € 2,40
naar jouw club gaat. Noem de naam van jouw club.
Vraag ook je familie, kennissen en collega's (van je ouders) om een lot te kopen. Die doen dat
meestal wel!
Verkoop loten ook aan de leden van je eigen vereniging, bijvoorbeeld in de kantine. Die willen
meestal graag meedoen.
Als mensen geen lot willen kopen: respecteer dat! Laatje inspireren door de mensen die wél
meedoen.

Wanneer moet ik de boekjes weer inleveren
We spreken af dat je loten mag verkopen tot en met vrijdag 2 november 2018. Daarna lever je
het verkoopboekje weer in bij je leider/coach tijdens de training of wedstrijd. Eerder mag
natuurlijk ook.
Als je vragen hebt of een extra verkoopboekje wil dan kun je altijd terecht bij je leider/coach.

