
 

 

De Grote Clubactie is gestart! 

Op zaterdag 24 september 2022 is de Grote Clubactie gestart. Dit jaar doen wij ook weer mee en 
willen wij natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. 

Verdien voor de club, maar verdien ook voor je zelf. Hoe?... dat lees je hieronder! 

Een lot kost € 3,-. Van de opbrengst gaat maar liefst 80% (ofwel € 2,40 per lot) naar onze 
jeugdclubkas! Bovendien maken lotenkopers kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een 
geldbedrag van € 100.000,-! Hieronder vind je meer informatie over deze Clubactie. 

Wat is de bedoeling? 
Je ontvangt van je leider/trainer de boekjes met loten. Heb je deze nog niet gehad, vraag ze dan 
aan je trainer/leider. 

Het verkopen van de loten is heel eenvoudig. Wij werken met een eenmalige machtiging of via 
de QR code scan op de voorkant het boekje!  

Hoe de QR-scan werkt kan je hier bekijken. (klik op de link) 

Eenmalige machtiging:  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 (volledig rekeningnummer) aan de 
lotenkoper. 
Wanneer de koper een lot heeft gekocht, geef je de persoon een bedankbriefje (zit rechts naast 
het invul vak voor ‘Eenmalige Machtiging’). De koper kan dan zelf de deurzegel uitscheuren en 
met een plakbandje aan zijn deur bevestigen. 
 
Wanneer is de actie? 
De Grote Clubactie 2022 start op zaterdag 24 september 2022. Vanaf die dag 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! 

 

 
 
 

https://youtu.be/scRvcb9-tk4
https://youtu.be/scRvcb9-tk4


 
 
Ook dit jaar! 
Loten verkopers van VV Moordrecht hebben altijd prijs!! 

Vanaf 16 verkochten loten en meer, ontvang je € 0.25 per verkocht lot. 
Dus verkoop je 16 loten, dan heb jij daarmee € 4,- verdient. 
Verkoop je 30 loten, dan verdien je € 7,50... enzovoort.... 
Dus hoe meer loeten je verkoopt, hoe meer je verdient voor je eigen spaarpot! 

Na afloop van de Grote Clubactie wordt het bedrag wat je bij elkaar hebt verdient, 
contant aan je overhandigd. 

Verkoopboekje inleveren 
Is je boekje vol of ben je klaar met verkopen? Lever het dan in bij je leider/trainer 
uiterlijk zaterdag 29 oktober 2022. Hij zorgt ervoor dat het verder in orde komt.  Is je boekje vol, 
maar wil je nog meer loten verkopen? Dan kan je in de commissiekamer, of via je trainer/leider 
een nieuw boekje vragen. 

Tips! 

 Verkoop meteen loten op de dag van de start van de Grote Clubactie. Zo maak je een 

vliegende start! 

 Verkoop loten in je clubtenue, zo weten mensen meteen van welke vereniging je bent. 

 Vertel waarom jij lootjes aan het verkopen bent voor jouw vereniging. Ons doel van de 

Grote Clubactie is om geld in te zamelen voor (trainings) materiaal voor de jeugd en het 

organiseren van leuke jeugdactiviteiten aan het einde van het seizoen.  

 Vergeet niet te vertellen dat de kopers van loten kans maken op fantastische prijzen, zoals 

een auto of € 100.000,-! 

 Maak voor jezelf ook een eigen doel. Bijvoorbeeld: ik wil iedere dag 2 loten verkopen. Het is 

ook leuk om zelf bij te houden hoever je al bent! 

 Laat aan iedereen (online) weten dat jij loten verkoopt. Hoe meer mensen weten dat jij 

meedoet aan de Grote Clubactie, hoe meer je verkoopt. 

 Deel je verkooplink via WhatsApp met je familie. Heb je nog geen WhatsApp, vraag aan je 

ouders of ze jouw verkooppagina willen delen. 

 Neem je boekje mee naar een verjaardag of buurtfeest. 

 Maak zelf of samen met je team een leuke video met een oproep om jullie club te steunen 

en de vraag of ze een lot willen kopen. Deel de video via WhatsApp, e-mail, Instagram en 

Facebook. Zeker weten dat je hier leuke reacties op krijgt! 

Hoe wordt je top verkoper? Kijk hier voor nog meer tips! (klik op de link) 

Wij hopen dat we dit jaar een geweldig resultaat gaan neerzetten. Heel veel succes met de 
verkoop van de loten! 

Met sportieve groet,  
Het bestuur 

https://www.clubactie.nl/lotenverkopers/zo-verkoop-je-loten/

