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GROTE CLUBACTIE 2018 
 

 

Aan alle leden vanaf 7 jaar en hun ouders/verzorgers. 

 

De Grote Clubactie staat weer voor de deur en natuurlijk doet H.T.’35 weer mee. 

Dit jaar willen we van deze extra opbrengsten weer leuke activiteiten voor onze leden organiseren en nieuwe 

turnmaterialen aanschaffen. 

 

Doe mee …..en wie weet word jij dit jaar onze kampioen verkoper 2018!! 

Verkoop je minstens 20 loten dan krijg je van de clubactie een leuke verrassing en van de vereniging ook een 

supergaaf cadeau! (vorig jaar kregen de leden die 20 loten of meer hadden verkocht een tegoedbon voor 1 uur 

jumpen bij Jumpsquare Deurne!) Voor de top 3 verkopers is er van de club een extra prijs!! Tijdens de lessen 

(recreanten) of de clubkampioenschappen (wedstrijdgroepen) worden deze prijzen uitgedeeld.  

 

Wat moet je doen: 

 

Vanaf zaterdag 15 september (absoluut niet eerder) ga je met je verkoopboekje aan de slag. Schrijf voor je 

begint je eigen naam (heel belangrijk),  je groep en de vereniging op de voorkant van het boekje. In het boekje 

laat je de koper zijn naam, adres en banknummer in blokletters invullen. En uiteraard het aantal loten met zijn 

handtekening. Vraag de koper om duidelijk te schrijven, anders kunnen we het niet goed lezen en krijgt hij/zij 

geen lot (maar levert het de club ook geen geld op). Let op: alleen verkopen binnen Nederland kunnen 

geregistreerd worden! Daarna scheur je het bedankbriefje af en geef je deze aan de koper. De koper kan het 

zegeltje met plakband op de deur plakken, zodat hij verder geen kopers aan de deur krijgt. Als je boekje vol is 

lever je het in op een van de inleveradressen of bij je train(st)er. Wil je nog een boekje dan kun je dit aan je 

train(st)er vragen, hebben zij er niet meer, dan kunnen ze het aan ons doorgeven. 

 

Superloten: 

 

Ook hebben we dit jaar weer de mogelijkheid om Superloten te verkopen, 

Een Superlot vertegenwoordigt 50 reguliere loten. Het lot kan worden verkocht aan bijvoorbeeld bedrijven in de 

regio als een soort mini-sponsoring. Het lot wordt verkocht via eenmalige machtiging. De koper ontvangt na 

aankoop een symbolisch Superlot in een gouden envelop, en de lotenrange op zijn/haar bankafschrift.  

Dus ken je iemand met een eigen bedrijf (ouders, familie, vrienden) vraag dan of ze jouw club willen sponsoren 

met de aanschaf van een Superlot. Bovendien heb jij dan al 50 loten achter je naam staan!  

Wanneer iemand een Superlot van je wil kopen dan kan je dat aangeven bij één van onderstaande 

contactpersonen. 

 

Vanaf 15 september t/m 7 oktober 2018 mag je de loten verkopen en ze kosten € 3,-- per stuk.  

Een Superlot kost € 150,-- per stuk en vertegenwoordigt 50 loten 

 

GEEN GELD AANNEMEN MAAR ALLEEN VERKOPEN VIA AUTOMATISCHE INCASSO.  

 

Het lotnummer komt bij afschrijving op het bankafschrift te staan. 

 

Je verkoopboekje met je naam vóór 14 oktober afgeven bij: 

Henny van Heijster Snelliusstraat 10  Helmond 0492-532487 

Miranda Vissers      Akkerweg 31        Mierlo-Hout 0492-539868 

Mylene Donkers      Jan Ettenstraat 39 Stiphout  0492-525883 

Of in de grote doos in de turnhal of bij je train(st)er. 

 

Bestuur en leiding H.T.’35                                         

Website www.ht35.nl  

                                                     


