Oud-Beijerland, september 2017
Beste leden, ouders en verzorgers van Korbatjo,
Vanaf 16 september aanstaande gaan wij als vereniging deelnemen aan de Grote Clubactie!
Elk jaar in september vindt landelijk de Grote Clubactie plaats. Dit jaar doen wij ook mee en willen wij
natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. Van de opbrengst gaat maar liefst 75% (ofwel € 2,30 per
lot) naar onze clubkas! Bovendien maken lotenkopers kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs
een geldbedrag van € 100.000,-! Hieronder vind je meer informatie over hoe de actie in elkaar steekt.
Wanneer is de actie?
De Grote Clubactie start op zaterdag 16 september. Vanaf die dag mag je beginnen met de
lotenverkoop aan de deur. Zorg ervoor dat al je vrienden, buren en familie al op de hoogte zijn dat jij
bij ze langs komt om loten te verkopen, want als je veel loten verkoopt dan kun je mooie prijzen
winnen.
Voor zaterdag 16 september zullen de senioren en de jeugd- en G-teams via de teamouders/trainers
een aantal verkoopboekjes ontvangen. Elk verkoopboekje bevat 20 loten.
Het is de bedoeling dat deze boekjes gezamenlijk door het team worden verkocht. Dit zal uitkomen
op +/- 10 loten per teamlid.
Uiteraard is het ook toegestaan om daarnaast loten via de online verkoop te verkopen.
We verwachten dat ieder team en seniorenlid zijn bijdrage levert zodat elk team de complete
aangeleverde lotenboekjes met elkaar verkoopt, aangevuld via de online verkoop.
Met z’n allen kunnen we een mooie opbrengst voor de club genereren!
De uiterste inleverdatum is zaterdag 14 oktober.
Wat is de bedoeling?
Het verkopen van de loten is heel eenvoudig. Wij werken met:
Eenmalige machtiging: De koper vermeldt zijn gegevens en rekeningnummer op het lotenboekje
‘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. Ook de handtekening is erg belangrijk!
Wanneer de koper een lot heeft gekocht, geef je de persoon een bedankbriefje (zit rechts naast het

invulvak voor ‘Eenmalige Machtiging (SEPA)’. Hij kan dan zelf de deurzegel uitscheuren en met een
plakbandje op zijn deur bevestigen.
Online verkoop: Via een unieke webpagina kunnen loten van onze vereniging gekocht worden.
Iedereen kan dus de link vanaf 16 september met familie, vrienden en andere bekenden delen. De
koper vult via de webpagina zijn of haar gegevens in en dan wordt het bedrag per automatische
incasso geïncasseerd. De koper ontvangt het lotnummer op zijn of haar bankafschrift.
http://clubactie.nl/actie/AlgemeneKorfbalverenigingKorbatjo
Ons doel van de Grote Clubactie in 2017 is:

De opbrengst van de actie wordt door de club gebruikt om onder
andere een deel van het G-kamp, het jeugdkamp en het
seniorenweekend te bekostigen!
Aan wie mag je verkopen?
Je mag de loten verkopen aan wie je wilt, te beginnen bij je familie, vrienden, buren, enz. Is je boekje
vol of ben je klaar met verkopen? Laat je boekje dan achter in de doos die bij de bar staat. De PR
commissie zal het dan verder gaan verwerken.
Prijzen voor lotenverkopers
De Grote Clubactie beloont de beste lotenverkopers met mooie prijzen. Ook ontvangt iedereen die
20 loten of meer loten verkoopt een gratis entreekaart voor een dagje uit. Meer informatie hierover
vind je op www.kids.clubactie.nl
Als vereniging belonen we het team dat als eerst alle loten heeft verkocht met een leuke
verrassing!
Wij hopen dat we door inzet van iedereen een geweldig resultaat zullen neerzetten !!
Heel veel succes met de verkoop van de loten!

Met vriendelijke groet,
Danny-Jill, Nicolet, Christina en Angela
Sponsor- PR-commissie
Korbatjo

