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Beste Leden, 

Zaterdag 16 september is de jaarlijks terugkerende Grote Club Actie weer van start gegaan. En 

natuurlijk doen wij hier ook weer aan mee.  

Dit jaar hangen we de opbrengst aan de aankoop van een nieuw Scorebord.  

Daarom hebben we dit jaar als thema: 

“Wij gaan SCOREN met de Grote Clubactie!” 

De Grote Club Actie is een loterij waarbij de lotenkopers prijzen kunnen winnen en 80% van de 

opbrengst van de lotenverkoop ten goede komt aan de verkopende vereniging. 

 

Hoe werkt de verkoop? 

Er kan op verschillende manieren loten worden verkocht: 

1. Verkoop via een intekenboekje 

Alle jeugdleden (JO-8 t/m JO13) hebben van hun leider een boekje ontvangen met een 

instructiebrief. 

Men kan loten kopen door het invullen van het intekenboekje. Als beloning voor je inzet krijg je 

bij inlevering van je verkoopboekje € 0,50 per verkocht lot.  

Je kunt je verkoopboekje inleveren op: woensdag 18 en 25 oktober of woensdag 1 en 8 

november van 19.00 uur tot 20.00 uur bij Machteld Ravesloot en Ton Arbon in de kantine 

van VVZA. 

 

2. Verkoop via eigen digitale pagina 

Alle leden krijgen via een aparte mail (met afzender “Het Bestuur van VVZA”) de beschikking 

over een unieke eigen webpagina waarop loten van VVZA gekocht kunnen worden. Deel deze 

pagina met potentiële kopers, zoals familie, vrienden buren enz.. Na aankoop incasseert de 

Grote Clubactie het lot met een eenmalige machtiging. De koper ontvangt het lotnummer op 

zijn/haar bankafschrift. 

Enneh…. Jij koopt toch zeker zelf in ieder geval 1 lot om je eigen cluppie te steunen? 
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3. Superloten; welk team durft het aan? 

Het Superlot vertegenwoordigt 50 reguliere loten. Het lot kan worden verkocht aan bijvoorbeeld 

bedrijven in de regio als een soort mini-sponsoring. Zijn er bedrijven die u kent die onze club op 

deze manier willen steunen? Het lot kan contant verkocht worden of via eenmalige machtiging.  

 

Omdat het voor onze oudere leden die spelen in de jeugd- en seniorenteams lastiger is om 

loten te verkopen, roepen we vooral deze teams op om op deze manier deel te nemen aan de 

Grote Clubactie. 

Dus: Zamel als team het benodigde bedrag in ( € 150,=) en neem contact op met Machteld 

Ravesloot (communicatie@vvza.nl ). Zij helpt jullie aan het Superlot en de 50 loten. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Ton Arbon en Machteld Ravesloot 

 

  

 

ACTIE bij VVZA: Koop als team gezamenlijk 1 Superlot en verdeel de 

loten onder elkaar. 
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