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GROTE CLUBACTIE 2018 

Het is weer zover: zaterdag 15 september a.s. begint de verkoop van de loten van 
de Grote Clubactie 2018! Vorig jaar is het ons wel wat tegengevallen wat betreft het 
aantal loten dat verkocht is. Een opbrengst van iets meer dan €500,- Dat moet beter 
kunnen denken wij!! Het geld is voor de club en indirect dan ook voor jullie. Er 
kunnen materialen van gekocht worden en denk ook aan de bingo, het kamp enz. En 
ouders: gooi de boekjes daarom niet meteen in de papiercontainer!! Stimuleer jullie 
zoon/dochter om loten te gaan verkopen en leg ook uit waarom dit is.  
Het is de bedoeling dat je de loten niet voor zaterdag verkoopt!!!  

Dit jaar hebben we er weer voor gekozen om alleen loten via automatische incasso 
te verkopen. Dit betekent dat de mensen aan wie je de loten verkoopt éénmalig 
toestemming geven het totaalbedrag van de gekochte loten af te schrijven van hun 
bankrekening: 

De koper bepaalt hoeveel loten (á 3 euro) hij/zij koopt, vult zelf zijn 
rekeningnummer (IBAN!)in en zet een handtekening. 
Het totaalbedrag voor het lot/de loten wordt van dit rekeningnummer 
afgeschreven. 

De koper vindt op de afschrijving ook meteen zijn lotnummer(s). Als hij/zij een prijs 
wint, ontvangt hij/zij die prijs automatisch. 

Je verkoopboekje kan je inleveren bij je trainer of bij 1 van ons thuis . 
Voor donderdag 15 november 2018  willen we de boekjes terug ontvangen, anders 
kunnen we de gegevens niet meer op tijd aan de grote clubactie doorgeven.  

We hopen dat we ook dit jaar weer op jullie kunnen rekenen!! Van elk verkocht 
lot gaat 80% naar onze vereniging!! Een lot kost 3 euro en dat betekent dus 
2,40 euro voor Telstar.  

Verkoop 20 loten en ontvang van 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 via ons 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. 

Daarnaast hebben wij ook nog leuke prijzen voor de bestverkopende verkoper 
en het best verkopende team!! Dus genoeg redenen om je best te doen!! Heel 
veel succes…. 

   

Mocht je nog vragen hebben, ons telefoonnummer is: 06-10625612/ 06-53740946 
Ons email adres is:  r.spee30@gmail.com/ivginkel@chello.nl 

Groetjes, Astrid Spee   Inge van Ginkel 
  Laakweg 55   Ottoborrengoed 8 
  3871 LB Hoevelaken 3871 MK Hoevelaken 

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

KIDS 

http://www.kids.clubactie.nl

