Beste lotenverkoper,
Op zaterdag 15 september 2018 start de Grote Clubactie. Wij doen ook weer mee en wij willen
natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. Het boekje met loten krijg je van je leider. Een lot kost €
3,-. Van de opbrengst gaat maar liefst 80% (ofwel € 2,40 per lot) naar onze clubkas! Bovendien
maken lotenkopers kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een geldbedrag van € 100.000,-!
Hieronder vind je meer informatie over deze Clubactie.
Naast de prijzen voor lotenverkopers die de Grote Clubactie zelf beschikbaar stelt (zie voor meer
informatie verder in de brief) organiseren wij ook een eigen verkoopwedstrijd. Dit jaar zijn de
prijzen:
Jeugdleden die de meeste leden verkopen krijgen:
1 VVV-bon
€75
2 VVV-bon
€50
3 VVV-bon
€25
De uitreiking zal plaatsvinden op de nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2019. De uitnodiging hiervoor
ontvang je via je leider.

Wat is de bedoeling?
Het verkopen van de loten is heel eenvoudig. Wij werken met:
Eenmalige machtiging: Je mag geen contant geld aannemen.
De koper vermeldt zijn gegevens en rekeningnummer op de pagina ‘Eenmalige Machtiging (SEPA)’ en
het bedrag wordt eenmalig van de rekening afgeschreven. Het lotnummer staat op het bankafschrift
van de koper. Let op! Vraag bij het invullen van de gegevens het IBAN (het volledige
rekeningnummer) aan de lotenkoper.
Wanneer de koper een lot heeft gekocht, geef je de persoon een bedankbriefje (zit rechts naast het
invulvak voor ‘Eenmalige Machtiging (SEPA)’). De koper kan dan zelf de deurzegel uitscheuren en met
een plakbandje aan zijn of haar deur plakken.

Wanneer is de actie?
De Grote Clubactie 2018 start op zaterdag 15 september. Vanaf die dag (en niet eerder i.v.m.
mogelijke boete) mag je beginnen met de lotenverkoop.

Aan wie mag je verkopen?
Je mag de loten verkopen aan wie je wilt, te beginnen bij je familie, vrienden, buren, enz. Daarnaast
kun je langs de deuren gaan in jouw buurt, zodat je zoveel mogelijk loten verkoopt. Let op:
lotenkopers moeten wel 18 jaar of ouder zijn!
Verkoopboekje inleveren
Is je boekje vol of ben je klaar met verkopen? Lever het dan in bij je leider of in de doos in de kantine
vóór 14 oktober. Vergeet niet je naam en team op het boekje te schrijven. Wil je meer verkopen?
Er zijn via de leider altijd nieuwe boekjes te krijgen.
Verkoop 20 loten en ontvang een gratis entreekaart voor een dagje uit* en een 2e artikel gratis op
masita.com!
Help het doel van jouw vereniging te behalen door zoveel mogelijk loten te verkopen. Bij 20 of meer
verkochte loten ontvang je een gratis entreekaart voor Bobbejaanland, Body Worlds, Avontura en/of
Optisport*. Ook kun je een 2e artikel gratis bestellen bij masita.com.
*Geldig bij Bobbejaanland, Optisport, Avontura en Body Worlds. Bij Bobbejaanland, Optisport en Avontura: 1 gratis entreekaart in
combinatie met 1 volbetalende persoon. Bij Body Worlds: 50% korting. Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op
kids.clubactie.nl.

Prijzen voor lotenverkopers; win een Playstation 4 met een spel naar keuze!
Lotenkopers kunnen prijzen winnen. Maar ook jij, als lotenverkoper, kan geweldige prijzen winnen!
Doe mee aan de Kids-verkoopwedstrijd en maak kans! De hoofdprijs is een Playstation 4 met spel
naar keuze. Er zijn in totaal 212 prijzen! Ga voor meer informatie naar kids.clubactie.nl

Clinics van topsporters!
Speciaal voor lotenverkopers dit jaar zijn er diverse (sport)clinics te winnen! Van voetbal, turnen en
judo tot en met hockey, atletiek, handbal en zelfs een DJ-clinic. Een volledig overzicht vind je op
kids.clubactie.nl.
Tip
Leg de lotenkopers aan de deur uit wat er met het geld gebeurt. Mensen willen graag weten waar
hun geld aan besteed wordt. Wij hopen met de opbrengst van deze actie weer geweldige aankopen
te kunnen doen voor FC Winterswijk.
Wij hopen op een geweldig resultaat. Heel veel succes met de verkoop van de loten!
Met vriendelijke groet,
Grote Clubactie FC Winterswijk

Op kids.clubactie.nl vind je
alle prijzen die je kunt winnen!

KIDS

