
  

 
Doen jullie dit jaar ook weer mee?  

De Grote Clubactie 
Net als vorig jaar gaan wij ook in 2018 weer loten van de Grote Clubactie 
verkopen. 
Vorig jaar hebben julie maar liefst 164 loten verkocht! 

Jullie ontvangen via jullie trainer een verkoopboekje met daarin de loten van de 
Grote Clubactie. 
Vanaf 15 september mogen de loten verkocht worden. Het betalen van de loten 
gaat heel veilig: door het tekenen van een eenmalige machtiging schrijft de Grote 
Clubactie het bedrag van de rekening van de koper af. Misschien verkoop jij wel 
het lot waarmee de koper  
€ 100.000,- of een Volkswagen Up! wint! 

Doel 
Eén lot kost € 3,- waarvan € 2,40 naar onze club gaat!  Wij denken nog na over een 
goed doel voor de opbrengst van deze actie. Maar het geld komt sowieso indirect 
weer terug bij de leden. 

Superlot 
Samen met jouw team een lot kopen? Wil jouw werkgever jouw club een mooi 
sponsorbedrag cadeau doen? Dat kan! Jullie kunnen een Superlot kopen of verkopen 
aan jouw werkgever; dit zijn 50 loten waarvoor je € 150,- betaalt. Daarvan gaat € 
120,- naar onze club. 
Je kunt natuurlijk ook bedrijven benaderen om een Superlot te kopen. 
Wij zorgen er voor dat de verkoper en de koper van het Superlot met een prachtige 
foto op onze website en op Facebook komt te staan. 
Interesse in een Superlot? Laat het weten aan Esther Landman via 
wedstrijdzwemmen@ez-pc.nl. 



 

Verkoop zo veel mogelijk loten en win mooie prijzen! 
De beste lotenverkopers tot en met 13 jaar maken via de landelijke Kids-
Verkoopwedstrijd van de Grote Clubactie kans op mooie prijzen zoals een 
Playstation 4, een fiets of entreekaarten voor een pretpark, entreekaarten voor 
Kartfabrique of een trainingspak van Masita. Schrijf je in via https://
kids.clubactie.nl/win/verkoopwedstrijd/ 

Als club doen wij er nog een schepje bovenop. Degene die de meeste loten heeft 
verkocht, ontvangt een mooie prijs! 

Lever je volle boekjes uiterlijk 10 november in bij jouw trainer of geef ze af aan 
Esther Landman (moeder van Sanne en Lotte Landman, wedstrijdzwemmen). Extra 
boekjes kan je aanvragen via wedstrijdzwemmen@ez-pc.nl. 

Succes met de verkoop! 

Namens bestuur, trainers en kader, 

Esther Landman 

https://kids.clubactie.nl/win/verkoopwedstrijd/

