Grote Clubactie 2022
Beste Jeugd(leden),
Ook dit jaar doen wij als club mee met De Grote Clubactie. Vorig jaar hebben we een mooi nieuw speeltoestel kunnen
realiseren. Ook dit jaar willen de opbrengst gebruiken voor wat leuks op de club voor jullie. Mochten hier ideeën voor zijn, dan
horen we dat graag (schrijf het op en lever het in met je lotenboekje).
Grote Clubactie
De Grote Clubactie is bij velen al bekend, maar er zijn wat nieuwe manieren om loten te verkopen daarom volgt een korte uitleg.
De Grote Clubactie is een loterij, waarbij het de bedoeling is dat de leden van de club, vaak jeugdleden, loten verkopen aan
familie, vrienden, buren etc. De loten kosten € 3,- per stuk, en hiervan gaat 80% (€ 2,40) direct naar de club.
Het verkopen van de loten kan op meerdere manieren, binnen onze club hebben wij gekozen voor de volgende verdeling:



E6tallen, E8tallen en D-jeugd ontvangen een verkoopboekje met daarin 24 pagina’s, dus voor 24 lotenkopers, en op
ieder verkoopboekje is een unieke QR-code geplakt (deze QR-code is gekoppeld aan het verkopende lid).
Superloten

Verkoopboekjes E6tallen, E8tallen en D-jeugd
De verkoopboekjes bestaan uit 24 pagina’s voor 24 afzonderlijke lotenkopers. Een lotenkoper kan zelf het aantal loten dat hij/zij
wil kopen invullen, Verder dient ingevuld te worden:








Voorletters
Achternaam
E-mail adres
IBAN nummer
Het witte rondje inkleuren
Datum
Handtekening

Zodra alles is ingevuld kan het rechter deel van het boekje afgescheurd worden (kartelrand) en aan de lotenkoper worden
gegeven. Dit deel bevat een zegel die de koper op zijn deur kan plakken om te laten zien dat hij/zij al meedoet aan de Grote
Clubactie.

Op deze manier werden in het verleden altijd de loten verkocht. Dit werkt uitstekend, echter is het grote nadeel dat alle
gegevens van de verkochte loten “handmatig” ingevoerd moeten worden in het systeem. Dit kan een omvangrijke klus worden,
en het kan veel gemakkelijker. Probeer daarom allemaal zoveel mogelijke de volgende methode te gebruiken!

QR-code
Alle uitgereikte verkoopboekjes hebben we voorzien van een “persoonlijke” QR-code.

Deze code is gekoppeld aan iedere lotenverkoper afzonderlijk. Een lotenkoper kan de QR-code direct scannen met zijn/haar
telefooncamera (dit werkt bij de wat nieuwere modellen), anders is een QR-code app nodig. Na het scannen kan direct
doorgeklikt worden naar de persoonlijke verkooppagina van de lotenverkoper:

Vanaf hier werkt het hetzelfde als in het boekje, de lotenkoper kiest het aantal loten en vult de gevraagde gegevens in en vinkt
het witte rondje aan (verplicht). Het grote voordeel van deze manier is dat alle gegevens direct geregistreerd zijn bij de Grote
Clubactie, dit scheelt heel veel tijd! Ook is door ons direct een tussenstand van verkochte loten inzichtelijk, in 2022 kunnen de
leden ook gemakkelijk zelf inzien hoeveel loten er zijn verkocht. Wij zullen regelmatig een update geven inzake de tussenstand!
Spreek eventueel met je vriendjes/vriendinnetjes af om samen loten te verkopen, en trek bij het loten verkopen een shirt van de
club aan!
P.s. mocht een E of D lid een extra verkoopboekje nodig hebben, dan kan dit geregeld worden door een email te sturen naar
penningmeester@huizerhc.nl
Superloten
Superloten zijn ideaal om te verkopen aan bedrijven of bijvoorbeeld seniorenteams. Met een Superlot worden in 1 keer 50
loten verkocht. Een Superlot kost dan ook € 150 (waarvan € 120 direct ten goede van onze club komt).
Mocht je een geïnteresseerde koper voor een Superlot hebben, dan kun je een email sturen naar penningmeester@huizerhc.nl
dan zorgen we dat je een Superlot krijgt, met invulformulier. Maak een leuke foto met de koper van het Superlot, en als dank
plaatsen wij deze foto op de website/app. Met de verkoop van ieder Superlot maken wij als vereniging ook kans op een
clubfeest t.w.v. € 5.000!

Belangrijke data






Vanaf 17 september, verstrekking verkoopboekjes via Coach/teammanager voor E en D jeugd
24 september, start lotenverkoop (oproep aan iedereen om niet voor zaterdag 24 september te starten)
14 november, uiterlijke inleverdatum verkoopboekjes E en D jeugd (er komt een inleverdoos op/bij de bar te staan!)
24 november, laatste dag online lotenverkoop
6 december, trekking Grote Clubactie 2022

Prijzen lotenverkopers

Als bestuur hopen wij te kunnen rekenen op jullie inzet in deze actie. Om jullie extra te motiveren is er een klein
wedstrijdelement toegevoegd aan de actie:




Het lid van de E of D jeugd dat de meeste loten verkoopt, ontvangt een waardebon te besteden bij De
Hockeybrouwerij t.w.v. € 50
Het team van de E of D jeugd dat als team de meeste loten verkocht heeft mag een keer in het clubhuis pizza eten
verzorgd door Domino’s Pizza Huizen
Het team van de E of D jeugd dat als 2e eindigt ontvangt een keer heerlijke donuts na de wedstrijd, van Bakker Bart

Alvast dank aan de sponsoren voor het mogelijk maken van deze prijzen!
Handige links



https://www.clubactie.nl/verenigingen/veelgestelde-vragen/
https://www.clubactie.nl/verenigingen/hoe-werkt-het/

