
Beste Judoka’s,  
  
Het is weer zover: jullie mogen vanaf zaterdag 24 september  
weer de Grote Clubactie Loten gaan verkopen. Wederom is  
het de uitdaging om het aantal verkochte loten van vorig jaar,  
ruim 1700 te overtreffen.  
Met de verkoop van de Grote Clubactie Loten help je onze Stichting Judo Support 033  
aan extra geld waarmee we de speciale activiteiten, o.a. het judokamp kunnen organiseren.  
Van elk lot van € 3,- dat jij verkoopt krijgt de Stichting Judo Support 033 maar liefst € 2,40 !!   
  

Met het verkopen van loten val je zelf ook in de prijzen: 
De beste verkoper:           Kies je eigen cadeau met een VVV bon  

t.w.v. € 100,00 (minimaal 60 loten) 

Tweede beste verkoper:             Kies je eigen cadeau met een VVV bon  

t.w.v. € 75,00 (minimaal 50 loten) 

Derde beste verkoper:  Kies je eigen cadeau met een VVV bon  

t.w.v. € 50,00 (minimaal 40 loten) 
 

Maar ook als je wat minder loten verkoopt kun jij wat extra verdienen! 
Verkoop je:            Dan verdien je een: 
5 - 9 loten        Theo Meijer Sport rugzakje  
10 - 14 loten          Kies je eigen cadeau met een VVV bon t.w.v.  € 5,00   
15 - 19 loten       Kies je eigen cadeau met een VVV bon t.w.v.  € 7,50 
20 - 24 loten          Kies je eigen cadeau met een VVV bon t.w.v.  € 10,00  
25 - 29 loten          Kies je eigen cadeau met een VVV bon t.w.v.  € 12,50      
30 - 34 loten          Kies je eigen cadeau met een VVV bon t.w.v.  € 15,00       
35 en meer loten  Kies je eigen cadeau met een VVV bon t.w.v.  € 20,00        
 

Belangrijk om te weten bij de verkoop:  
* Vanaf zaterdag 24 september mag je met het VERKOOPBOEKJE van de Grote Clubactie langs de deur.  
* De verkoopboekjes moeten uiterlijk zaterdag 12 november weer worden ingeleverd!! 
* In elk verkoopboekje zitten 20 pagina’s voor in totaal 20 lotenkopers. Haal dus meer boekjes op, als je een  
   fanatieke verkoper bent en voor de hoofdprijs gaat!! 
* NIEUW! De lotenkopers kunnen nu ook loten van je kopen met hun telefoon, middels het scannen van de  
   QR-code op je boekje. VRAAG OM JE PERSOONLIJKE QR CODE en KRIJG JE PERSOONLIJKE VERKOOP PAGINA! 
   Je verkoopt de loten voor onze Stichting Judo Support 033. Deze info hebben de QR lotenkopers nodig.  
   Voor meer info hierover verwijs ik naar de site:  https://www.clubactie.nl 
* Let op: betaling van de loten kan alleen met een automatische incasso, via een eenmalige machtiging.  
* De éénmalige machtiging houdt voor de lotenkoper in dat hij éénmalig toestemming geeft om het afgesproken  
   bedrag van zijn bankrekening te laten afschrijven. 
* Het is dus heel belangrijk dat je de intekenlijst goed en compleet laat invullen! Controleer dit elke keer!  
   Let er goed op dat de naam, adres en het rekeningnummer duidelijk is ingevuld, anders zijn de loten niet geldig!  
* Vertel aan de mensen aan wie je de loten verkoopt dat hun lotnummer op hun bankafschrift komt te staan. 
   Kopen ze het lot via de QR-code, dan krijgen ze een mail.  
   Verder kunnen ze vanaf 7 december op internet zien of ze een prijs gewonnen hebben.   
* Knip de intekenlijsten niet los, houdt het boekje compleet zodat wij precies weten welke intekenlijsten bij welke  
   judoka horen… Alleen de bedankbriefjes (tevens waardebon) kun je losscheuren, die geef je aan de lotkopers. 
* Indien je niet alleen langs de deuren mag verkopen vraag dan een oudere zus of broer, mama, papa, opa of oma  
   mee om op pad te gaan. En ook als je alleen bij je familie en/of bijv. bij je buurvrouw verkoopt, zijn wij al super blij!! 
* LET OP BIJ INLEVEREN! Voorop het verkoopboekje moet je je eigen naam, je leeftijd en de plaats, dag en tijdstip dat  
   je judoles hebt noteren. Zet er ook even je telefoonnummer bij. Vergeet niet op de achterkant van het boekje,   
   jouw score aan verkochte in te vullen! Geef de boekjes met de verkochte loten aan de medewerker achter de bar  
   op de club. Vervolgens wordt je naam, de datum en het aantal verkochte loten genoteerd. De loten komen      
   vervolgens in de speciale box voor de Grote Clubactie.  
* BELANGRIJK!! Wij zoeken nog ouders die willen helpen met het verwerken van de verkoopboekjes, invoeren van  
   de gegevens. Geeft U zich a.u.b. op via de mail ed@theomeijersportamersfoort.nl. Er wordt contact met u  
   opgenomen door Shareen Richardson. Zij coördineert het verwerken van de verkoopboekjes.  
* Voor alle GCA vragen en voor je persoonlijke QR code kun je terecht bij Ed: ed@theomeijersportamersfoort.nl. 

 

Veel plezier en succes met de verkoop en doe je best!! 

Alle reden om 
dus extra je 
best te doen!! 

*Extra prijs i.v.m. 50 jaar GCA 
  

A) Iedere lotenverkoper die 25 of   
     meer loten verkoopt, ontvangt  
     een fraaie medaille. 
B) Bij 40 loten of meer maak je kans  
     op extra prijzen.  
     O.a. een Playstation 5, een fiets 
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