Beste lotenverkoper,

Zaterdag 19 september 2020 gaat de Grote Clubactie van start! Natuurlijk doet de
leukste hockeyclub Cartouche daar ook weer aan mee. Het is goed voor de club
wanneer we zoveel mogelijk loten verkopen, zeker in deze moeilijke tijden. Ons doel
dit jaar is materialen voor de jeugd waaronder nieuwe goals.
Een lot kost € 3,- per stuk en daarvan gaat 80% (€ ofwel 2,40 per lot) naar de club!
Bovendien maken kopers kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een bedrag
van € 100.000,- .
Als verkoper kun je ook te gekke prijzen winnen zoals een Nintendo Switch!
Wat is de bedoeling?
Het verkopen van loten is heel eenvoudig. Wij werken met verkoopboekjes met
daarin papieren loten en een persoonlijke QR code op de voorzijde.
Verkoopboekjes:
Ieder kind krijgt een eigen verkoopboekje. Deze zullen uitgedeeld worden door de
team managers. Met het verkoopboekje verkoop je loten aan familie, vrienden en
buren.
De koper kan via het verkoopboekje online loten kopen met zijn telefoon (via de QRcode op de voorkant van het boekje) of hij vult zijn gegevens handmatig in op de
pagina ‘Eenmalige machtiging’. In beide gevallen wordt het bedrag eenmalig van de
rekening afgeschreven en ontvangt de koper het lotnummer op het bankafschrift
en/of per e-mail. Loten kunnen niet met contant geld betaald worden.
Wanneer iemand een lot heeft gekocht, geef je die persoon het bedankbriefje (zit
rechts naast het invulvak ‘Eenmalige machtiging’) met de deurzegel.
Bekijk de instructie van online loten verkopen op de achterkant het verkoopboekje.
Wanneer, waar en hoe?
De Grote Clubactie 2020 start op zaterdag 19 september. Vanaf die datum mag je
beginnen met loten verkopen. Je mag de loten verkopen aan wie je wilt, te beginnen
bij je familie, vrienden en buren.
Natuurlijk moeten we dit jaar extra voorzichtig zijn vanwege het Coronavirus. De
lotenkopers zijn vaak ouder dan 18 jaar! Dus, houd 1,5 meter afstand aan de deur
ook al is het niet verplicht bij kinderen tot 12 jaar. (Oudere) mensen vinden het toch
vaak prettig om afstand te houden. Je kan bijvoorbeeld het boekje op de grond voor
de deur leggen voordat je aanbelt. Dan kan je op afstand een uitleg geven.

Verkoopboekje inleveren:
Is je boekje vol of ben je klaar met verkopen? Lever hem dan in bij de club vòòr
maandag 16 november. Er staat een Grote Clubactie doos op de bar bij Cartouche.
Daar kan je de boekjes in doen.
Dan zorgen wij ervoor dat het verder in orde komt! Is je boekje eerder vol en wil je
nog meer loten verkopen, dan heeft Cartouche lege boekjes liggen achter de bar. Let
er wel op dat je persoonlijke QR code op je eerste boekje zit en niet op een
volgende. Bewaar deze persoonlijke QR code dus goed voor een eventueel volgend
boekje. Je kan de boekjes bijvoorbeeld aan elkaar maken of een kopie maken van de
QR code van je eerste boekje (dan nog wel even je naam op het nieuwe boekje
zetten ivm met de te winnen prijzen).
Win gave prijzen:
Zowel bij de Grote Clubactie als bij Cartouche kan je leuke prijzen winnen. Bij de
Grote Clubactie ontvang je bijvoorbeeld de 20 loten-voucher als je meer dan 20 loten
hebt verkocht. De hoofdprijs is een Nintendo switch. Vanuit Cartouche zijn er prijzen
voor de drie kinderen die de meeste loten verkocht hebben. ☺
Wij wensen je heel veel plezier en succes met het verkopen van de loten! Met een
gezamenlijke inzet hopen we op een geweldig resultaat. Jouw inzet is goud waard!
Met vriendelijke groet,
Gca commissie
Myrna Walhof-Vervoort
Birgitte Catijn
Bonnie Bakker

