
 

 
 

Verdien zelf extra geld ! 
met de Grote Club Actie 2018 

 
 

Beste jongens en meisjes. 
 
De Grote Clubactie komt er weer aan en daarmee kun je voor ZV de Spreng geld ophalen. Maar 
zelf kun je ook geld verdienen! Hoe kun je dat doen? 
 

- Verkoop zoveel mogelijk loten! Bijvoorbeeld je vader en moeder, ooms, tantes, opa’s en 
oma’s en…… aan alle mensen bij jou in de buurt. 

- Dat mag vanaf ZATERDAG 15 september. 
- Je mag niet eerder gaan verkopen! 
- Voor ieder verkocht lot verdien je zelf € 0,25. Dus voor elke 4 loten een hele € 1,-  !.  
- Hoe meer loten je voor de vereniging verkoopt, hoe meer geld je zelf verdient.  
- Ook worden er vanuit de Grote Clubactie prijzen beschikbaar gesteld aan degene die 

landelijk de meeste loten verkoopt. Het zou toch super zijn voor jou, maar ook voor de 
vereniging als jij een van deze prijzen in ontvangst mag gaan nemen.  

- Als jullie meer willen weten over de Grote Clubactie kijk dan ook eens 
op www.clubactie.nl of speciaal voor de jeugdleden op www.kids.clubactie.nl . Hier kun je 
ook verkooptips lezen.  

 
WIE DE MEESTE LOTEN VERKOOPT KRIJGT ZELFS EEN PRESENTJE, 

UITGEREIKT OP HET SINTERKLAASFEEST VAN ZV de SPRENG 

 
Jullie krijgen allemaal een boekje. Als je een lot verkoopt, doe je het volgende: 

- Zet je eigen naam op het boekje. Vergeet dit niet, want anders weten we niet hoeveel we 
jouw moeten uitbetalen! 

- 1 lot kost € 3,- 
- Dde mensen die en lot (of loten) kopen zetten in het boekje hun naam, adres, 

rekeningnummer en het aantal loten dat ze willen kopen. 
- Het geld wordt vervolgens van hun rekeningnummer geïncasseerd en daar komt hun 

lotnummer op te staan. 
- Je hoeft GEEN GELD MEER OP TE HALEN BIJ DE MENSEN 
- Je hoeft GEEN LOTEN MEER TE BRENGEN BIJ DE MENSEN 
- Geef het bedankkaartje en een deurzegel. De deurzegel kunnen ze op de voordeur plakken 

zodat iedereen kan zien dat ze al een lot loten hebben gekocht. 
 
Ga bij zoveel mogelijk mensen langs en probeer het boekje helemaal vol te krijgen. 
 
Lever het boekje in, vóór 16 november bij je trainer, in de bus bij de balie op het zwembad 
Rhienderoord óf op onderstaand adres:     Myluska Schröder   

Gaspeldoorn 24  
6961 PG Eerbeek 
 

Heb je nog vragen; bel dan even met Myluska Schröder. Tel:  06 - 811 40 008 
 

http://www.clubactie.nl/
http://www.kids.clubactie.nl/

