Beste lotenverkoper,
Op zaterdag 15 september 2018 start de Grote Clubactie. Natuurlijk doen ook wij hier dit jaar aan
mee! Het doel is om zoveel mogelijk loten te verkopen. Een lot kost € 3,-. Van de opbrengst gaat
maar liefst 80% naar onze clubkas! Van dat geld kan de club extra oefenmaterialen kopen, zodat jij
nog beter kan trainen. Bovendien maak je als lotenverkoper kans op fantastische prijzen!

Wat is de bedoeling?
Vanaf 15 september a.s. mag je starten met de verkoop. Dit is heel eenvoudig. Aan de binnenzijde
van ieder verkoopboekje staat precies hoe het werkt. Lees dit dus even goed door.
Belangrijk is dat je:
-

aan je ouders/begeleiders vraagt of je alleen langs de deur mag of liever samen met een
ouder iemand
alleen loten verkoopt aan personen ouder > 18 jaar
alleen loten verkoopt via machtiging, dus geen contant geld aanneemt
uiterlijk 11 november a.s. je boekjes inlevert op de club (doos op bar).

Extra boekjes kunt krijgen via de bar in het clubhuis of via Marnix Overkamp;
hczpenningmeester@gmail.com.

Superlot
Nieuw is dit jaar het superlot. Dit is een eenmalige sponsoring van €150,- waarvan 80% naar de club
gaat. Dus eigenlijk koopt iemand dan 50 loten in één keer, hoe mooi is dat. Misschien leuk voor een
bedrijf bij jou in de buurt. Zie je kans om een superlot te verkopen, neem dan even contact op met
Marnix Overkamp via hczpenningmeester@gmail.com. Dan verzorgt de club een symbolisch Superlot
en publiciteit rond deze sponsoring. Ieder verkocht Superlot geeft HC Zeewolde kans op het Grote
Clubfeest t.w.v. € 5.000,-!

Wij blij – jij blij!
Je inzet wordt beloond, want HC Zeewolde heeft mooie prijzen voor de beste verkopers.
1ste prijs

waardebon Reece-shop twv € 100,-

2de prijs

waardebon Reece-shop twv € 50,-

3de prijs

Reece sticktas twv € 30,-

4de en 5de prijs Intertoys waardebon twv € 15,-.

Verder maak je via de Grote Clubactie ook nog kans op diverse prijzen en aanbiedingen. Zo ontvang
je bij de verkoop van 20 loten (= 1 boekje) een gratis entreekaart voor een dagje uit. Doe mee aan de
Kids-verkoopwedstrijd en maak kans op een Playstation 4 met spel naar keuze. Ga voor meer
informatie naar kids.clubactie.nl.

Wij hopen op een geweldig resultaat. Heel veel succes met de verkoop van de loten!
Met vriendelijke groet,
Marnix Overkamp
Coördinator Grote club actie 2018

