
 
 
 

Grote Clubactie 2020 
 

 

 

 

Binnenkort start de Grote Clubactie weer! 

 

De afdeling Voetbal en de afdeling Handbal van SV Schalkhaar doen uiteraard ook weer mee met 

als doel zoveel mogelijk loten verkopen om zo veel geld op te halen voor de club. Van de 

opbrengst gaat maar liefst 80% (ofwel € 2,40 per lot) naar onze clubkas. Vorig jaar hebben wij 

maar het mooie bedrag van € 6.752,70 opgehaald.  

 

Bestemming opbrengst verkochte loten dit jaar 

De voetbal zal met de opbrengst dit jaar activiteiten voor de jeugd gaan organiseren (o.a. het 

kamp voor de jeugd indien dit mogelijk is in verband met corona). De handbal zal extra 

trainingsmateriaal aanschaffen om de handbalontwikkeling te bevorderen. Hierbij wordt gedacht 

aan een turnkast, een scherm, krachtballen en extra kleine matten.  

 

Coronaproof loten verkopen 

Jeugdleden zullen via het verkoopboekje op een verantwoorde manier loten gaan verkopen. Op de 

voorzijde van het boekje zit een sticker met je eigen QR-code. Wanneer je deze zelf scant kom 

je op je eigen persoonlijke verkooppagina. Deze link kan je dan delen via e-mail, WhatsApp en 

social media. Wanneer je langs de deuren gaat kan de koper de QR-code ook scannen met de 

telefoon of op de telefoon naar de site clubactie.nl/lot gaan. Hoe dit in z’n werk gaat, zie je in dit 

instructiefilmpje. 

 

Voor de leden die per team een boekje krijgen geldt dat er op het boekje een sticker zit met de 

QR-code voor het team. Deze kan ook gescand worden en gedeeld worden binnen het team, zodat 

alle teamleden vervolgens de link weer kunnen delen met bijv. vrienden en familieleden. 

 
Wat kan jij als verkoper winnen? 

 Voor de jeugdleden die allemaal een eigen boekje krijgen geldt dat wanneer je 15 loten of 

meer verkoopt, je voor iedere 15 verkochte loten een waardebon van € 5,- krijgt.  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 (dit geldt wederom voor de 

teams waarvan de leden een eigen boekje krijgen). 

 20-loten-actie. Dit houdt in dat wanneer je als lid 20 loten of meer verkoopt je een voucher 

krijgt. Wat je allemaal kunt doen met deze voucher kun je vinden op de website van de 

Grote Clubactie onder het kopje Lotenverkopers en vervolgens onder het kopje Winacties. 

 

Extra prijzen voor lotenverkopers via de website van de Grote Clubactie 

Via de site van de Grote Clubactie kunnen  jullie je vanaf 19 september inschrijven voor 

verschillende acties. Hieronder de acties op een rijtje. Geïnteresseerd… schrijf je dan in!! 

Alleen of met je team. Dit kan tot en met 8 december 2020. 
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Kids-verkoopwedstrijd 

Ben je een van de beste lotenverkopers dan maak je kans op fantastische prijzen (bijv. Nintendo 

Switch (hoofdprijs), een fiets, entreekaarten voor Bobbejaanland of verschillende prijzen bij 

Masita). 

 

Social Media-Actie 

Wanneer je loten gaat verkopen op een creatieve manier kun je hier een (TikTok-)video van 

maken en deze delen op TikTok, Facebook en/of Instagram. Vergeet niet om #groteclubactie toe 

te voegen. Je maakt dan kans op een Nintendo Switch. 

 

Masita Teamprijzen 

Wanneer je met je team (minimaal 2 en maximaal 12 personen) 100 loten of meer verkoopt kun je 

je vanaf 19 september inschrijven voor de Masita teamprijs win-actie. Je maakt dan kans op de 

Masita teamprijs ter waarde van € 2.000,=. 

 

Wat moet je eerst doen? 

In de week van 14 september worden de verkoopboekjes tijdens de trainingen uitgedeeld. Op 

het lotenboekje staat je naam, je team en je persoonlijke QR-code. Op 18 september nog geen 

boekje ontvangen? Geef dit dan aan bij je leider/coach. 

 

Wanneer begint de verkoop? 

De lotenverkoop van de Grote Clubactie 2020 begint op zaterdag 19 september. 

Eerder mogen er geen loten worden verkocht.  

 

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/de lotnummers vinden de 

mensen op hun bankafschrift. Wanneer je de koper de loten online verkoopt hoeft er niets 

ingevuld te worden. Hoe dit in z’n werk gaat, zie je in dit instructiefilmpje.  

 

Belangrijk!! 

Wanneer de mensen de gegevens daadwerkelijk invullen in je verkoopboekje, zorg er dan voor dat 

alle gegevens duidelijk en compleet ingevuld worden op de eenmalige machtiging! 

 naam 

 adres 

 bankrekeningnummer 

 handtekening 

 aantal loten 

 

Wanneer is de trekking? 

De trekking van de Grote Clubactie is op 9 december. Op 10 december wordt de uitslag 

geplaatst op internet. 
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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 (Seat Mii electric), fietsen, 

reischeques, toegangstickets voor Select Wellness en diverse cadeaubonnen. 

 

Hoe verkoop je zoveel mogelijk loten?  

Wanneer je langs de deuren gaat kun je door slim te zijn heel veel loten verkopen. Kijk maar eens 

naar deze 9 slimme verkooptips! 

 

 Begin op zaterdag 19 september meteen met de verkoop. Anders zijn anderen je voor! 

 Ga rond etenstijd op pad: dan zijn de meeste mensen thuis! 

 Trek je handbal/voetbaltenue aan zodat mensen gelijk kunnen zien van welke club je bent. 

 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 bij de sportvelden of in 

de sporthal. Die willen meestal graag meedoen. 

 Als mensen geen lot willen kopen, of het niet fijn vinden dat je aan de deur komt tijdens deze 

periode is dat prima. Ga niet leuren, maar bel bij het volgende huis aan. 

 Wanneer mensen graag afstand bewaren, maar wel een lot willen kopen, dan kunnen mensen op 

hun telefoon naar de website clubactie.nl/lot. Geef je de naam van onze vereniging door en je 

eigen naam. De mensen kunnen dan zelf online loten kopen. Je kunt ook je lotenboekje op de 

mat neerleggen en je persoonlijke QR-code die voorop het boekje staat laten scannen. 

 Wanneer je wel langs de deuren wilt gaan, maar het zelf niet fijn vindt om aan te bellen, kun 

je een stickervel maken met op elke sticker je persoonlijke QR-code, deze op een blaadje uit 

je verkoopboekje plakken en vervolgens dit blaadje door de bus doen bij mensen. 

Wanneer je online gaat verkopen door de link van je persoonlijke pagina of je teampagina te 

delen, deel deze link dan gelijk op 19 september met zoveel mogelijk familie, vrienden en 

kennissen via e-mail, WhatsApp en social media. 

Wanneer moet ik de boekjes weer inleveren 

We spreken af dat je loten mag verkopen tot en met vrijdag 30 oktober 2020. 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 geef dit dan aan bij je leider/coach. Zij 

nemen dan contact op met de clubcoördinator van de handbal (Saskia Rietman) of voetbal (Ben 

Haarman). 


