
 
 
 
 
Beste lotenverkoper, 
 
Op zaterdag 24 september 2022 start de Grote Clubactie. Ook dit jaar doen wij als DOV ook weer  
mee en willen wij natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. Een lot kost € 3,-. Van de opbrengst gaat  
maar liefst 80% (ofwel € 2,40 per lot) naar onze clubkas! Deze opbrengsten zijn belangrijk voor de  
vereniging, omdat we hiervan jeugdtrainingen, jeugdtoernooien en slotdagen kunnen organiseren. 
 
Wij vragen je dan ook zoveel mogelijk Grote Clubactie-loten te verkopen. Naast dat je de vereniging  
hiermee helpt, kan dit ook voor jezelf een aardig zakcentje opleveren en word je als volgt beloond  
voor het verkopen van loten: 
 

Beloning verkoop Grote Clubactie-loten: 
Bij verkoop van 5 loten krijg je: € 2,00 
Bij verkoop van 10 loten krijg je: € 5,00 
Bij verkoop van 15 loten krijg je: € 10,00 
Bij verkoop van 20 loten krijg je: € 15,00 
Bij verkoop van meer dan 20 loten krijg je: Jij doet mee aan de wedstrijd, “beste 

lotenverkoper van DOV” waarbij de beste 
verkoper een verassing krijgt. 

 
Ook voor de lotenkopers is er kans op een behoorlijke beloning, zij maken kans op fantastische  
prijzen met als hoofdprijs een geldbedrag van € 100.000,-! Hieronder vind je meer informatie over  
deze Clubactie. 
 
Wat is de bedoeling?  
Het verkopen van de loten is heel eenvoudig. Iedere pagina in het verkoopboekje heeft een deel  
‘Eenmalige Machtiging (SEPA)’ en een bedankbriefje met deurzegel.  

 Het deel ‘Eenmalige Machtiging (SEPA)’ laat je in het boekje en het bedankbriefje met  
deurzegel scheur je af en geef je aan de lotenkoper. Dit jaar is het verkoopboekje vernieuwd  
en hebben loten kopers de mogelijkheid om een eenmalige machtiging te doen via de  
telefoon door de QR code te scannen.  

 De lotenkoper plakt de zegel met een plakbandje op zijn/haar deur. 
 
Heb je nog vragen of wil je een extra boekje, dan kan je altijd contact opnemen met Tijmen Groustra  
via onderstaande gegevens:  
 
Tijmen Groustra 
Tel: 06 - 31196186  
Email: tijmen4545@gmail.com 
 
Heel veel succes met het verkopen van zoveel mogelijk loten, 
 
Met sportieve groet,  
Tijmen Groustra 


