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GOEDE DOELEN ORGANISATIE 
 

 

 

 

De Nationale Stichting Grote Clubactie organiseert de Grote Clubactie Loterij en de 

SupportActie Loterij. De opbrengsten van deze loterijen komen ten goede aan 

deelnemende verenigingen en organisaties in sport, cultuur en welzijn.  

 

Voor de Nationale Stichting Grote Clubactie is elke organisatie die actief is op het gebied 

van sport, cultuur, welzijn, gezondheid, hulpverlening en natuurbehoud een Goede 

Doelen Organisatie (GDO). Elke GDO kan deelnemen aan de SupportActie en/of de Grote 

Clubactie; aan deelname zijn voorwaarden verbonden. 

 

1 Accreditatie als begunstigde 

Deelname aan een loterij is alleen mogelijk als de GDO door de Nationale Stichting Grote 

Clubactie is aanvaard als begunstigde. De GDO vult daarvoor het aanmeldingsformulier 

in op de website van de Grote Clubactie of de SupportActie (afhankelijk aan welke loterij 

de GDO wil deelnemen). Met het indienen van de aanvraag als begunstigde verklaart de 

GDO akkoord te gaan met deze Deelnamevoorwaarden. De GDO ontvangt een 

bevestiging van registratie als bewijs van accreditatie. Aanvraag en accreditatie is gratis.  

1.1 Doorlopende accreditatie 

Een GDO die elk jaar meedoet met de loterij hoeft niet elk jaar opnieuw een accreditatie 

aan te vragen. Bij onderbreking van deelname kan de Nationale Stichting Grote Clubactie 

verzoeken om opnieuw een aanvraag als begunstigde in te dienen. 

1.2 Weigeren accreditatie 

De Nationale Stichting Grote Clubactie kan op basis van de informatie op het 

aanmeldingsformulier een accreditatie weigeren omdat de GDO niet aan de criteria 

voldoet om als begunstigde te kunnen worden aangemerkt. Vanuit de loterijvergunning 

moet een begunstigde de afdracht ten goede laten komen van het algemeen belang. 

Daarnaast kan afdracht alleen plaats vinden als de begunstigde een ANBI-status heeft, of 

als dat niet het geval is, de afdracht niet hoger is dan € 25.000,-- per kalenderjaar 

De Nationale Stichting Grote Clubactie kan om aanvullende informatie verzoeken om een 

goede afweging te kunnen maken.  

1.3 Intrekken accreditatie 

De Nationale Stichting Grote Clubactie behoudt zich het recht voor om een accreditatie in 

te trekken als een GDO niet langer aan de criteria van begunstigde blijkt te voldoen of als 

de GDO zich aantoonbaar niet houdt aan deze deelnamevoorwaarden of in strijd met van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving en vergunningvoorwaarden handelt.  
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2 Deelname aan de loterij 

Jaarlijks stelt de Nationale Stichting Grote Clubactie vast wanneer de zogenaamde 

actieperiodes zijn: de periode vanaf het eerste bestelmoment tot het moment waarop 

verkochte loten niet meer verwerkt zullen worden voor de trekking. De Grote Clubactie 

kent 1x per jaar een trekking, de SupportActie 1x per kwartaal. De startdata van de 

acties worden gepubliceerd op de respectievelijke websites van de loterijen. 

 

Bij de bevestiging van registratie ontvangt de GDO inlogcodes om de deelname aan de 

loterij feitelijk te kunnen uitvoeren. Deze unieke inlogcodes worden eenmalig verstrekt 

en de GDO is zelf verantwoordelijk voor het juist en zorgvuldig gebruik van deze 

gegevens en dient vertrouwelijk om te gaan met deze inlogcodes. Op grond van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt van de GDO verwacht dat zij 

vastleggen en bijhouden wie over deze inlogcodes beschikt.. 

2.1 Bestellen 

De deelname aan de loterij start met het telefonisch of digitaal bestellen van loten en/of 

verkoopmateriaal. Gedurende de actieperiode kunnen doorlopend bestellingen worden 

geplaatst.  

2.2 Kosten 

Aan deelname aan de Grote Clubactie zijn kosten verbonden. Bij de verkoopmethode 

eenmalige machtiging of online lotenverkoop wordt per uitgevoerde incasso een bedrag 

in rekening gebracht (huidig tarief € 0,10 per incasso). Daarnaast worden kosten in 

rekening gebracht voor bestelde verkoopmaterialen en de verzending van materialen.  

De tarieven voor deze kosten zijn bij de start van de actieperiode bekend op de websites 

van de loterijen en/of terug te vinden op de bestelformulieren. Deze kosten worden 

separaat in rekening gebracht en niet verrekend met de afdracht.  

Deelname aan de SupportActie is gratis.  

 

De GDO is verantwoordelijk voor het juist invoeren van gegevens van de eenmalige 

machtigingen. Er kunnen bankkosten in rekening worden gebracht voor een toegekende 

melding onterechte incasso (MOI). Meldingen onterechte incasso worden alleen 

toegekend indien er niet tijdig (binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht bij de bank) 

een juiste machtiging kan worden overlegd. Indien de GDO niet binnen 14 dagen een 

juiste machtiging kan overleggen aan de Nationale Stichting Grote Clubactie c.q. de 

bank, zullen de kosten van een toegekende melding onterechte incasso voor rekening 

van de GDO komen. De Nationale Grote Clubactie zal deze kosten van een toegekende 

melding onterechte incasso verrekenen met de afdracht aan de GDO. 

2.3 Lotenverkoop 

Bij de Grote Clubactie mag de GDO niet eerder met de lotenverkoop (laten) beginnen 

dan tegelijk met de landelijke start van de Grote Clubactie. Bij de SupportActie mag op 

elk moment worden gestart, waarbij verkochte loten meegaan in de eerstvolgende 

kwartaaltrekking.  

 

De GDO registreert de verkochte loten en machtigingen in de daartoe (door de Nationale 

Stichting Grote Clubactie) ingerichte digitale omgeving. Op basis van deze gegevens 

verricht de Nationale Stichting Grote Clubactie de incasso van verleende machtigingen en 

zorgt er voor dat betaalde loten meegaan in de eerstvolgende trekking.  
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De GDO is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en veilig bewaren van de fysieke 

bescheiden van de lotenverkoop (machtigingen en/of lotenboekjes). 

2.4 Afdracht 

Wettelijk dient de Nationale Stichting Grote Clubactie tenminste 50% van de 

loterijopbrengst af te dragen. De Nationale Stichting Grote Clubactie gaat nog iets verder 

en verplicht zich tot een afdracht van 80%. Voor de overige 20% organiseert de 

Nationale Stichting Grote Clubactie de loterij(en) en het daarbij behorende prijzenpakket, 

en draagt alle kosten voor personeel en (IT-)voorzieningen die voor de uitvoering van de 

loterij(en) noodzakelijk zijn. Daaronder vallen ook de kosten van de loterijvergunning en 

het naleven er van.  

 

Als begunstigde en deelnemer aan de loterij heeft de GDO recht op 80% van de door de 

GDO gerealiseerde loterijopbrengst. Binnen drie maanden na de trekking verrekend de 

Nationale Stichting Grote Clubactie deze afdracht, waarbij eventueel aan de GDO in 

rekening gebrachte of te brengen bedragen nog kunnen worden verrekend. 

2.5 Informatievoorziening 

De geaccrediteerde en/of deelnemende GDO ontvangt van de Nationale Stichting Grote 

Clubactie digitaal en per post individuele, op de GDO afgestemde en algemene informatie 

over de lopende actieperiode en aanpalende relevante informatie en nieuwsberichten. Na 

afloop van de actieperiode blijft de Nationale Stichting Grote Clubactie de GDO van deze 

informatie voorzien, tenzij de GDO nadrukkelijk en per email aangeeft daar geen prijs 

meer op te stellen.  

 

3 Annulering deelname 

Annulering van deelname en bestellingen vindt uitsluitend schriftelijk (per e-mail of post) 

plaats. Annulering tot twee weken voor start van de actie is kosteloos. Bij annulering 

binnen twee weken voor de start van de wordt € 25,00 aan administratiekosten in 

rekening gebracht. Annulering na de start van de Grote Clubactie is niet mogelijk. Een 

eenmaal gestarte deelname aan de SupportActie kan op elk gewenst moment worden 

geannuleerd. 

 

4 Compliance en zorgvuldigheid 

De loterijen van de Nationale Stichting Grote Clubactie zijn gebonden aan wet- en 

regelgeving inzake kansspelen. De loterijen worden georganiseerd met een vergunning 

(kenmerk 10293). Deze vergunning heeft de Kansspelautoriteit op 6 december 2016 

verleend aan de Stichting Samenwerkende Non-proift Loterijen (SNL), waarvan de 

Nationale Stichting Grote Clubactie participant is. Op basis van de vergunning-

voorwaarden en overige regelgeving draagt de Nationale Stichting Grote Clubactie zorg 

voor een werkwijze en (digitale) voorzieningen die aan de eisen voldoen.  

 

De persoon die als contactpersoon van de GDO is geregistreerd, is verantwoordelijk voor 

de deelname van de GDO, het zorgvuldig omgaan met inloggegevens en een juiste en 

actuele weergave van gegevens van de GDO.  
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Deelname aan de loterij betekent dat de GDO verplicht is persoonsgegevens van 

contactpersonen, lotenverkopers en lotenkopers te verstrekken aan de Nationale 

Stichting Grote Clubactie, zodat de loterijen op een juiste wijze kunnen worden 

uitgevoerd.  

 

De GDO is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van gegevens 

van de GDO en de door de GDO geregistreerde persoonsgegevens. De Nationale 

Stichting Grote Clubactie is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor de 

gevolgen van onjuiste registratie.  

 

Op de verwerkingen door de GDO en  Nationale Stichting Grote Clubactie is de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming van toepassing en zijn de specifieke voorwaarden 

vastgelegd in de Privacyvoorwaarden Nationale Stichting Grote Clubactie. De 

contactpersoon van de GDO is verantwoordelijk voor een zorgvuldige naleving van deze 

Privacyvoorwaarden. 

 

Het kan voorkomen dat aan de GDO instructies worden gegeven om aan de gestelde 

wettelijke eisen en/of vergunningvoorwaarden te kunnen (blijven) voldoen. De GDO 

verplicht zich tot het opvolgen van deze instructies en andere aanwijzingen die voor het 

behoud van de loterijvergunning en/of naleving van andere wet- en regelgeving van 

belang kunnen zijn. In geval de GDO niet meewerkt dan wel in overtreding met geldende 

regels en voorwaarden handelt, is de Nationale Stichting Grote Clubactie gerechtigd tot 

het treffen van maatregelen, waaronder, maar niet beperkt tot het uitsluiten van 

deelname.  

 

5 Aansprakelijkheid 

De Nationale Stichting Grote Clubactie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte 

schade in welke vorm dan ook door het deelnemen aan één van haar loterijen, acties 

en/of het downloaden van gegevens vanuit één van haar websites. De Nationale 

Stichting Grote Clubactie of de aanbiedende partner zijn niet aansprakelijk voor 

programmatuur van derden zoals software-drivers en browser-plugins. De Nationale 

Grote Clubactie is niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software die 

resulteert in beperking, vertraging of verlies van gegevens. De Nationale Grote Clubactie 

is niet aansprakelijk voor verlies van resultaten van de deelnemer en/of de deelnemende 

GDO in het geval van verkeerde of onvolledige registratie van gegevens.  


