
      
 
 
 
 

 
 
Beste lotenverkoper, 
 
De Grote Clubactie is weer van start gegaan! De Lochemse Hockey Club doet ook mee en natuurlijk 
willen we zoveel mogelijk loten verkopen. Waarom? We kunnen zo extra inkomsten verdienen. Zo 
willen we gave trainingsmaterialen kopen van de opbrengst. Daarbij hebben we jouw hulp nodig!  
 
Wat is de bedoeling? 
We vragen je loten van de Grote Club Actie te verkopen. Een lot voor deze landelijke loterij kost €3,-. 
Daarvan gaat 80%, dus €2,40 per lot, naar onze clubkas. Daarmee kunnen we leuke dingen doen! Als 
je een lot koopt maak je ook nog kans op fantastische prijzen; de hoofdprijs is een bedrag van 
€100.000,-!. En… ook jij als verkoper kunt te gekke prijzen winnen! 
 
Loten verkopen – verkoopboekjes en online 
Het verkopen van loten is heel eenvoudig. Er zijn twee opties: online en via verkoopboekjes.  
Vanwege het coronavirus kunnen je familieleden, kennissen, vrienden en buren online loten kopen 

via clubactie.nl/lot of met behulp van de QR-code. Wel zo veilig! Bekijk de instructie van online loten 

verkopen op de achterkant van het verkoopboekje of online: https://www.clubactie.nl/instructie/.  

Werk je met een verkoopboekje? De koper vult zijn / haar gegevens handmatig in op de pagina 

‘Eenmalige machtiging’. Als iemand een lot heeft gekocht, geef je die persoon een bedankbriefje 

(rechts naast het invulvak ‘Eenmalige machtiging’) met deurzegel. 

In alle gevallen wordt het bedrag eenmalig van de rekening afgeschreven en ontvangt de koper het 

lotnummer op het bankafschrift en per e-mail.  

Let erop dat de lotenkoper 18 jaar of ouder is én in verband met het coronavirus vragen we iedereen 
extra te letten op verantwoord gedrag. Verantwoord loten verkopen langs de deur doe je zo: 
- Houd altijd 1,5 meter afstand aan de deur en desinfecteer je handen regelmatig;  
- Vraag kopers z.v.m. online loten te kopen. Lukt dit niet? Vraag of hij/zij zijn eigen pen gebruikt. 
 
Klaar met verkopen? Verkoopboekje inleveren 
Is je boekje vol of ben je klaar met verkopen? Lever hem dan in bij je coach of in de speciale doos in 
het clubhuis vóór 31 oktober. Wil je meer verkopen? Alice Kiers kan jou een nieuw boekje geven. 
 
Win gave prijzen 
Help het doel van jouw vereniging te behalen door zoveel mogelijk loten te verkopen en win 
tegelijkertijd te gekke prijzen. Wat kun je winnen? 
- Bij 20 of meer verkochte loten ontvang je de 20-loten-voucher, waar leuke acties op staan. 
- Doe mee aan de Kids-verkoopwedstrijd en maak kans op gave prijzen, zoals een Nintendo Switch 

als hoofdprijs! 
Ga voor meer informatie over de winacties naar www.clubactie.nl. 
 
Wij wensen je heel veel succes met het verkopen van loten! We gaan ervoor met z’n allen en hopen 
op een geweldig resultaat. Jouw inzet is goud waard! 
 
Sportieve groet, namens het bestuur,  
 
Alice Kiers        Email: vrijwilligers@lochemsehockeyclub.nl 
 

https://www.clubactie.nl/instructie/


 
 
 


