
 

 

 

 

 

Onze ambassadeurs van 2018:  

“Wij moedigen jullie dit jaar aan om zoveel mogelijk 

loten te verkopen.” 

 

Beste Dalto Lotenverkopers, 

Elk jaar vindt in september/oktober de landelijke Grote Clubactie plaats. Van de 

opbrengst gaat maar liefst 80% (ofwel € 2,40 per lot) naar onze clubkas! 

Afgelopen jaar hebben we een recordopbrengst van bijna €3400 gerealiseerd. 

Hiervan is o.a. een mooie trio-korfbalpaal aangeschaft, waar elke week volop 

gebruik van wordt gemaakt.  

Hieronder vind je meer informatie over hoe de actie in elkaar steekt.  

Wat is de bedoeling?  

Het verkopen van de loten is heel eenvoudig.  Wij werken met eenmalige machtiging: De koper 

vermeldt het rekeningnummer in het lotenboekje en het bedrag wordt eenmalig van de rekening 

afgeschreven. Het lotnummer wordt op het bankafschrift vermeld. Wanneer de koper loten heeft 

gekocht, kan je een sticker op de deur plakken als diegene dat wil en geef je de persoon een 

bedankbriefje. 

Lotenboekje 

In het lotenboekje vind je een intekenlijst (voor 20 kopers), bedankbriefjes en deurstickers. Op de 

intekenlijst kun je de gegevens van de lotenkoper invullen. Graag duidelijk schrijven. Eén lot kost € 3,- 

maar het zou natuurlijk super zijn als men meer loten wil kopen! 

Aan wie mag je verkopen? 

Je mag de loten verkopen aan wie je wil, bijvoorbeeld aan je familie, vrienden, buren, enz. Is je 

boekje vol of ben je klaar met verkopen? Lever het dan in in de daarvoor bestemde doos die in de 

kantine zal staan en later in de zaal bij Hoenderdaal. Een 2e of 3e boekje kan je vragen bij Ellen 

Ferwerda of Maike Bonthuis (contact zie onderaan de brief). Uiterste inleverdatum is zaterdag 10 

november 2018. In de kantine zal tussentijd zichtbaar worden gemaakt hoe de stand van de verkoop 

is. De lat ligt hoog: we gaan voor weer een nieuw record: > 1400 loten verkopen!! 

Wanneer is de actie? 

De Grote Clubactie start op zaterdag 15 september 2018.Vanaf die dag mag je beginnen met de 

lotenverkoop.  Daarvoor niet!! Alle sportclubs in Nederland starten die dag. Je kunt natuurlijk wel al 

aan je buren en familie vragen of jij aan hun mag gaan verkopen (een soort reservering). 

 

Tip van Rene:  

“ Wees er snel bij, zodat nog niemand je voor is geweest met verkopen.” 



 

 

Prijzen voor lotenverkopers 

 

Vanuit de landelijke Grote Clubactie: 

- Verkoop je 20 loten of meer dan ontvang je een gratis entreekaart voor Avontura, 

Bobbejaanland, Body Worlds of Optisport. Ook ontvang je een 2e artikel gratis bij masita.com of 

sport-box.com. De entreekaart krijg je dan in december van Maike Bonthuis. 

- Er zijn ook landelijke (hoofd)prijzen voor de allerbeste verkopers. Ga hiervoor naar 

www.kids.clubactie.nl. Dit is voor iedereen van 6 t/m 13 jaar. 

Wij organiseren vanuit Dalto zelf ook verschillende prijzen:  

Voor de 3 Dalto-leden die de meeste loten hebben verkocht zijn er de volgende prijzen te verdelen 

(wie de meeste loten heeft verkocht krijgt de eerste keus): 

- Het winnende lid krijgt met zijn/haar team een clinic van een aantal leden van de selectie. 

- Een korfbal met handtekeningen van de spelers van de selectie. 

- Een “dagje” meelopen (samen met een eigen gekozen korfbalmaatje) als selectielid van  

Dalto 1 in de zaal. 

- Met je team een avondje/nachtje in de kantine van Dalto filmkijken/verblijven. 

 

Kans op extra prijzen voor B/C-teams:   

- Het B/C-team dat als team de meeste loten verkocht heeft kan kiezen voor een dropping òf zelf een 

training geven áán de selectie.  

- Ieder B/C-team waarin èlk teamlid minimaal 5 loten heeft verkocht trakteren we op 2 pizza’s. 

Kans op extra prijzen voor iedereen:  

- Iedereen die op 15 sept vóór 18.00 u een vol boekje inlevert krijgt een leuke verrassing.  

- Degene die het allereerste een vol boekje inlevert wint een taart.  

Graag inleveren in de kantine bij bardienstmedewerkers of contact opnemen met Maike Bonthuis 

030-6572835.  

Het geld dat we via de Grote Club Actie ophalen zal ook dit jaar weer gebruikt worden voor iets 

nieuws voor jullie. Volg de info hierover op de site. 

 

Oproep van Paula:  

“Doe allemaal mee en help onze mooie vereniging  

door zoveel mogelijk loten te verkopen.” 

 

Met vriendelijke groet, 

Maike Bonthuis, Ellen Ferwerda en Moniek Noordermeer 

Voor alle vragen, tips en extra boekjes kan je contact opnemen met Maike Bonthuis: 030-6572835 

(mail: highfive@kpnmail.nl) of Ellen Ferwerda: 06-45923630. 

N.B. Je lotenboekje uiteindelijk altijd inleveren, ook als deze niet vol is! 

http://www.kids.clubactie.nl/
mailto:highfive@kpnmail.nl

