Dag allemaal,
Op zaterdag 24 september 2022 start de Grote Clubactie weer! De actie duurt tot 21
november 2022. GVL doet natuurlijk ook dit jaar weer mee en wij willen graag zoveel
mogelijk loten verkopen.
We hopen dat jullie op allerlei originele manieren gaan proberen om ook dit jaar weer een
succes van de actie te maken. Maak een leuke foto van je ludieke verkoopacties en post
die op social media. Dan kun je ook op die manier misschien nog mensen enthousiast
maken om ons te steunen.
Eén lot kost € 3,-. Van de opbrengst gaat maar liefst 80% (dat is € 2,40 per lot) naar onze
clubkas! Bovendien maak je als lotenkoper kans op fantastische prijzen.
Het geld dat wij met de lotenverkoop gaan binnenhalen, willen we gebruiken voor de
aanschaf van een nieuwe pegasus voor de zaal aan de Kingmastate en een tumblingbaan
voor de zaal in Zuiderburen. Dus genoeg redenen om actief aan de slag te gaan met de
verkoop!
Verkoop jij veel loten? Dan maak je kans op leuke prijzen!
Voor de 3 verkopers die de meeste loten verkopen is er een leuke prijs! Bij het bepalen van
het aantal verkochte loten voor deze prijs tellen de Superloten niet mee.
Als je een Superlot verkoopt dan verdien je daar zelf ook nog een leuk zakcentje mee.
Voor elk Superlot dat je verkoopt krijg je zelf € 5,00 van GVL. Ga je met een groepje op pad
om Superloten te verkopen? Dan wordt de € 5,00 van dat Superlot verdeeld over alle
deelnemers van het groepje!
Maar er is nog meer! Als je 25 loten of meer verkoopt dan krijg je een Grote Clubactie
Medaille! En als je je opgeeft voor de landelijke verkoopwedstrijd dan maak je kans op
hele mooie prijzen!! Kijk daarvoor op clubactie.nl/winacties.
Je eigen verkooppagina!
Je hebt dit jaar ook je eigen verkooppagina! Hier kun je bijvoorbeeld zien hoeveel loten je
al hebt verkocht en je kunt badges verdienen! De inlogcode voor je eigen pagina staat op
je verkoopboekje, en je krijgt een mail met daarin de inloggegevens. Op deze pagina
staan ook tips om zoveel mogelijk loten te verkopen.

Hoe kun je loten verkopen?
Het verkopen van de loten is heel eenvoudig en kan op verschillende manieren.
Verkoopboekje: Met het verkoopboekje ga je langs bij familie, vrienden en buurtbewoners.
De koper vermeldt zijn/haar gegevens en rekeningnummer op de pagina ‘Eenmalige
Machtiging’ en het bedrag wordt eenmalig van de rekening afgeschreven. Het lotnummer
staat op het bankafschrift van de koper. Wanneer de koper een lot heeft gekocht, geef je
de persoon een bedankbriefje (zit rechts naast het invulvak voor ‘Eenmalige Machtiging’.
De koper kan dan zelf de deurzegel uitscheuren en met een plakbandje aan zijn voordeur
plakken. Is je boekje vol? Lever deze dan vast in en vraag een nieuwe bij de leiding.
QR Code: Dit jaar is het boekje ook voorzien van een persoonlijke QR code. Test dit vooraf
even bij je ouders bijvoorbeeld, om te zien hoe/of het werkt. Hiermee koopt iemand
digitaal een lot, waarbij wordt geregistreerd dat jij het lot hebt verkocht. Er is al
automatisch ingevuld dat het lot gekocht wordt voor GVL. De koper betaalt direct via de
bank, en krijgt digitaal de lotnummers. Je kunt je eigen QR code bv ook delen met je
familie of vrienden door er een foto van te maken en te versturen via WhatsApp of de mail.
Online: Via de website van GVL en andere social media, zullen we de Grote Clubactie 2022
zoveel mogelijk ondersteunen. Nodig zelf ook online al je familie, vrienden en kennissen uit
om een lot van onze club te kopen. Op deze manier kun je ook loten verkopen aan
mensen die verder weg wonen. Het bedrag wordt eenmalig van de rekening van de koper
afgeschreven. Het lotnummer wordt op het bankafschrift vermeld.
Superlot: Met een Superlot worden 50 loten in één keer verkocht. Het heeft een
verkoopwaarde van € 150,- waarvan 80% naar de club gaat. Heb je iemand die een
Superlot wil kopen? Neem dan contact op met GVL om de verder afwikkeling te bespreken.
Dit werkt namelijk net iets anders dan de verkoop van de gewone loten. Superloten worden
altijd geregistreerd op clubactie.nl. Dit jaar kan het Superlot ook online verkocht worden.
Veel succes allemaal en alvast bedankt voor jullie inzet!
Leiding en bestuur van GVL.

Let op
We snappen dat je heel snel aan de slag wilt, maar je mag niet eerder dan zaterdag 24
september beginnen met de verkoop. Als je dat wel doet kan GVL zelfs uitgesloten worden
van deelname.

