Beste (jongste) jeugdleden en ouders,
Grote Clubactie
Het is weer zover: een nieuw seizoen, dus ook de grote clubactie komt er weer aan! Alle spelende
jeugdleden vanaf de Benjamins tot en met de C-jeugd krijgen een verkoopboekje uitgereikt door de
coaches. Vanaf zaterdag 14 september 2019 mogen de loten weer verkocht worden.
Het doel voor 2019?
Wij willen een mooi bedrag binnenhalen voor een ballenkanon. Het ballenkanon is een perfect
apparaat om keepers mee te trainen, maar is ook voor veldspelers een ideaal hulpmiddel om
bijvoorbeeld de tip-in en aannames mee te oefenen. Ons streven is om € 5.000,- op te halen, dat
betekent 2.000 loten te verkopen. Een mooie uitdaging! Als iedereen er 5 verkoopt gaat dit zeker
lukken. We willen alle ouders vragen hun kind hierin te ondersteunen. Natuurlijk mag je ook véél meer
loten verkopen! 
De beste lotenverkoper van HcAres?
Word jij de beste lotenverkoper van HcAres? De beste 3 lotenverkopers zullen ook dit jaar in het
zonnetje gezet worden en beloond worden met een prijs. Ook het team dat de meeste loten verkoopt
willen wij belonen. => Vergeet daarom niet je volledige voor- en achternaam op het verkoopboekje
in te vullen. Geef ook aan in welk team je zit.
Wanneer ontvang je de loten?
Alle (jongste) jeugdleden tot en met de C-jeugd ontvangen in week 37 een lotenboekje.
Wanneer begint de verkoop?
De lotenverkoop van de Grote Clubactie 2019 begint op zaterdag 14 september.
Hoeveel kost een lot?
Een lot van de Grote Clubactie kost € 3,00. Daarvan gaat 80% (dus € 2,40) naar onze vereniging.
Hoe verkoop ik zoveel mogelijk loten?
Zorg er in ieder geval voor dat je meteen op 14 september met verkopen begint. Vraag je ouders, opa
en oma en de buren. Of heb je in die periode een verjaardag van een tante? Neem dan je
verkoopboekje mee. Wees vriendelijk en beleefd tegen de mensen aan wie je een lot wilt verkopen.
En zet vooral je stralende glimlach op!

Hoe kunnen mensen betalen?
HcAres kiest voor een betaling met eenmalige machtiging (automatisch incasso). Op het lot in het
verkoopboekje laat je de lotenkoper de gevraagde gegevens duidelijk leesbaar en volledig invullen.
Lotenkopers hoeven dus niet contant af te rekenen. Het lotnummer staat op het bankafschrift.
=> Extra aandacht voor het juist en volledig invullen van het IBAN-rekeningnummer. Is het IBANnummer niet volledig gevuld, dan kan er niet geïncasseerd worden.
Inleveren van het verkoopboekje?
Als je klaar bent met verkopen lever je het verkoopboekje bij je coach en/of trainer in. Doe dit uiterlijk
woensdag 6 november 2019 zodat wij genoeg tijd hebben om de verkochte loten te registreren.
Wanneer is de trekking?
De trekking van de Grote Clubactie loterij is op 11 december 2019.
Wat kunnen de lotenkopers winnen?
Net als vorig jaar zijn er weer fantastische prijzen weg te geven. De hoofdprijs is maar liefst € 100.000
belastingvrij. Als je een prijs hebt gewonnen wordt het automatisch bijgeschreven op je bankrekening.
Vragen?
Als je nog vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via secretaris@hcares.nl Wij hopen op
een geweldig resultaat. Heel veel succes met de verkoop van de loten. Jullie inzet is goud waard!

Team Grote Clubactie HcAres

Suzan Hanskamp, Wim Linthorst, Monique Linthorst

Aanvullende informatie
Ook vanuit de Grote Clubactie zijn er in 2019 weer geweldige prijzen te winnen voor de verkopers!
Verkoop 20 loten en ontvang vanuit het Team Grote Clubactie HcAres een gratis entreekaart
voor een dagje uit* en een 2e artikel gratis op masita.com!
Help het doel van jouw vereniging te behalen door zoveel mogelijk loten te verkopen. Bij 20 of meer
verkochte loten ontvang je van ons een gratis entreekaart voor Bobbejaanland, Snowworld, Krazy
Kangaroo en Optisport*. Ook kun je een 2e artikel gratis bestellen bij masita.com.
*Geldig bij Bobbejaanland, Snowworld, Krazy Kangaroo en Optisport. 1 gratis entreekaart in
combinatie met 1 volbetalende persoon. Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op
clubactie.nl/lotenverkopers.
Prijzen voor lotenverkopers; win een Nintendo Switch met een spel naar keuze!
Lotenkopers kunnen prijzen winnen. Maar ook jij, als lotenverkoper, kan geweldige prijzen winnen!
Doe mee aan de Kids-verkoopwedstrijd en maak kans! De hoofdprijs is een Nintendo Switch met spel
naar keuze. Ga voor meer informatie naar www.clubactie.nl/lotenverkopers
Verkoop samen loten
Je kunt ook samen met je team leuke prijzen winnen. Ga samen op pad en haal zoveel mogelijk op
voor Hc Ares. Om kans te maken op een van de teamprijzen kijk je vanaf 14 september op
www.clubactie.nl/lotenverkopers onder win-acties en schrijf je je team in voor een van de
verkoopwedstrijden!
Clinics van topsporters!
Ook dit jaar zijn er diverse sportclinics te winnen! Van voetbal tot turnen, en van korfbal tot en met
hockey. Vanaf 14 september vind je een volledig overzicht op www.clubactie.nl/lotenverkopers onder
win-acties.

