De Grote Clubactie 2017!

Hallo Jeugdleden!

Ook dit jaar doen wij met onze vereniging weer mee met De Grote Clubactie!
Dit jaar is er een speciale editie, het is alweer het 45ste jaar!

Net als voorgaande jaren zijn er ook dit jaar weer mooie prijzen te winnen voor diegene
met winnende loten, maar dat is niet alles!
Ook voor diegene die de meeste loten verkoopt zijn er mooie prijzen te winnen zoals een
fiets, kaartjes voor een pretpark of zelfs een Playstation 4 als hoofdprijs! Wordt jij de
beste loten verkoper van Nederland en ga jij er met één van die mooie prijzen vandoor?
(Zie ook de toelichting voorin het machtigingen-boekje)
Natuurlijk ga jij je best doen om zo veel mogelijk loten te verkopen, hier heb je dan ook
wel even de tijd voor.
De start van de lotenverkoop is op 16 september 2017 en de laatste dag dat je nog kunt
verkopen is 15 november 2017.
Krijg je al zin om te gaan verkopen? De loten zijn verkrijgbaar bij mij, ik ben iedere
woensdag aanwezig bij de training van ongeveer 18:50 tot 20:30 uur.
Deze toelichting zal je verder helpen hoe de formulieren in te vullen en wat dan verder.
Veel succes met de verkoop van De Grote Clubactie-loten!

Met vriendelijke groet,
Michael Gerards
Jeugdcoördinator ABC ‘14
jeugd@abc14.nl
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Het boekje met loten:
Als je besloten hebt loten te gaan verkopen, dan heb je één (of meerdere) boekje
ontvangen met daarin 20st eenmalige machtigingen.

Door het meedoen aan De Grote Clubactie kunnen de mensen allerlei leuke prijzen
winnen tot zelfs de hoofdprijs van € 100.000,Maar wat vooral voor ons als vereniging van belang is, is de bijdrage voor de club!
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Het invullen van de machtiging:
Vul zelf de machtiging in of laat het de mensen zelf doen.
Let bij het invullen in ieder geval op dat de volgende punten goed zijn ingevuld:
- Voorletters & achternaam
- Adres, postcode & plaats
- Aantal loten á € 3,- /st (zie ook extra toelichting)
- IBAN nummer
- Datum & handtekening
Indien mogelijk de gegevens even controleren t.o.v. een bankpas o.i.d.
Als de gegevens niet kloppen, kan de machtiging niet verwerkt worden en krijgen de
mensen geen loten. De lotnummers staan op het bankafschrift na afschrijving van de
machtiging.

M. Gerards

Pagina 3

De Grote Clubactie 2017!

Machtiging ingevuld, en dan?
Na het invullen van de machtiging scheur je het “Bedankt!” stukje af, deze is voor
diegene die de loten heeft gekocht. Het deel met “Eenmalige machtiging” laat je in je
boekje zitten en neem je mee.
Op de achterkant van het “Bedankt!” briefje staan nog wat leuke kortingsbonnen voor
diegene die de loten heeft gekocht. Tevens is het hoekje van de pagina een zegel die de
mensen bij de deur kunnen plakken om te laten zien dat ze mee doen!

M. Gerards

Pagina 4

De Grote Clubactie 2017!

Loten verkocht, hoe verder:
Als de loten-verkoop lekker gaat ben je natuurlijk zo door je boekje heen en heb je alle
20st machtigingen ingevuld.
Alle volle boekjes kan je bij Michael Gerards weer inleveren en natuurlijk gelijk weer een
nieuwe meenemen!
De trekking van de loterij is op 13 december 2017.
Omdat de boekjes met machtigingen nog verwerkt moeten worden, kunnen deze
boekjes tot uiterlijk woensdag 15 november 2017 bij mij ingeleverd worden, zorg dus dat
je op tijd bent!
Boekjes eerder inleveren mag natuurlijk altijd!
Heb je geen boekjes meer en wil je toch nog meer loten verkopen?
Vraag dan aan Michael Gerards op de woensdag bij je training om extra boekjes!
Als je je boekjes inlevert, zorg er dan voor dat je naam duidelijk op het boekje staat voor
je hem inlevert!
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Nog wat tips voor het verkopen van de loten:
-

Begin zo snel mogelijk, dan heb je meer tijd om te verkopen!
Ga de deuren langs om loten te verkopen.
Vraag je meester of juf op school of zij ook loten willen komen!
Heb je een verjaardag van familie of kennissen? Neem je loten mee!
Wees niet chagrijnig met verkopen, maar zet een grote glimlach op, dat verkoopt
beter!
Je verkoopt de loten voor ABC ’14, de leukste badmintonvereniging van Almere
en omstreken! Vertel dit enthousiast en die loten vliegen de deur uit!
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