Jaarbeeld 2019
2.824.762

loten verkocht door de
deelnemende verenigingen

€ 8.474.286,opgehaald door de
deelnemende verenigingen

Voorwoord
Als grootste fondsenwervende organisatie voor het Nederlandse verenigingsleven hebben we in 2019
opnieuw onze relevantie bewezen. Het gemiddeld aantal verkochte loten per club was nog nooit zo
hoog in de 47-jarige geschiedenis van onze organisatie. Daarnaast zijn we afgelopen jaar steeds meer de
digitale weg ingeslagen en sluiten we aan bij de hedendaagse tijd. Dank aan de 70 pilotclubs die deze
eerste beproeving hebben doorstaan. Met een enthousiast team streven wij er komend jaar naar om nog
meer verenigingen te kunnen helpen bij het financieel gezond maken en houden van hun club. Zo
kunnen clubs hun doelen realiseren en kunnen leden optimaal plezier beleven aan hun lidmaatschap.
Frank Molkenboer
Algemeen directeur Grote Clubactie

Grote Clubactie 2019: de feiten

260.000

lotenverkopers gingen op pad
voor hun vereniging

1.600.000
mensen steunden
een vereniging

Meer dan 800 clubs verkochten
Superloten. In totaal werden er
3.826 Superloten verkocht.

24,5%

van de deelnemende clubs
verkocht ook loten online
De deelnemende
verenigingen zijn
onder te verdelen in
98 verschillende

80%
gaat naar
de club

4.997 clubs

namen deel aan de Grote Clubactie

83%
sportverenigingen

soorten clubs

20.000

vrijwilligers hebben
zich ingezet

17%

cultuur- en hobbyverenigingen

Deelnemende verenigingen
72,5% verkocht loten via eenmalige machtiging
51,7% maakte gebruik van meer dan één verkoopmethode

Gemiddeld aantal per club

52
verkopers
565
loten

Gemiddelde opbrengst per club:

€ 1.695,-

Terugblik 2019

Top 3

Clubnaam

Aantal loten

Bruto opbrengst

Soort vereniging

NSV ’46

8.247

€ 24.741,-

Voetbal

KVV Quick ’20

7.249

€ 21.747,-

Voetbal

RKVV JEKA

6.801

€ 20.403,-

Voetbal

Clubnaam

Aantal loten

Bruto opbrengst

Soort vereniging

MHC Woerden

3.333

€ 9.999,-

Hockey

HC Oranje Rood

3.260

€ 9.780,-

Hockey

CVV Oranje Nassau

3.004

€ 9.012,-

Voetbal

Top 3

Soort vereniging

Opbrengst

Aantal clubs

Gemiddelde
opbrengst per club

opbrengst

Voetbal

€ 2.519.334,-

931

€ 2.706,-

Gymnastiek

€ 1.541.244,-

552

€ 2.792,-

Vechtsport

€ 478.929,-

284

€ 1.686,-

Top 3

Clubnaam

Aantal Superloten

Bruto opbrengst
uit Superloten

Soort vereniging

Superlot-

NSV ’46

150

€ 22.500,-

Voetbal

KVV Quick ’20

97

€ 14.550,-

Voetbal

Ruitervereniging
Rozenburg

85

€ 12.750,-

Hippisch

Hoogste
opbrengst

Top 3
Beste

nieuwkomers

Hoogste
soort

verenigingen

Beste

verkopendeverenigingen

Prijswinnaars
Winnaar hoofdprijs
Dit jaar is de hoofdprijs
van de Grote Clubactie
gewonnen door de
familie Lisman uit Wijk
bij Duurstede. Zij werden thuis aan de deur
verrast met een cheque
t.w.v. € 100.000,-.
Familie Lisman was dolgelukkig met de prijs en
had nooit verwacht iets
te winnen. De familie kocht het winnende lot van de
8-jarige Jarin, lid van korfbalvereniging Viking, die de
hoofdprijs mee uit mocht reiken.

Winnaar Het
Grote Clubfeest
Onder alle deelnemende verenigingen die
Superloten verkopen, wordt
jaarlijks het Grote
Clubfeest t.w.v.
€ 5.000,- verloot.
Het was Basketballvereniging Springfield uit
Berlicum die zich dit jaar de gelukkige winnaar
mocht noemen. Tijdens een trainingsavond
werden de leden verrast met dit mooie nieuws.
Voorzitter Peter van Eijndhoven: “Als vereniging
zijn wij ontzettend blij met deze prijs. Wij kunnen
nu eens groot uitpakken. Het is tevens een extra
stimulans voor de lotenverkoop volgend jaar”.

Partners
Samen met haar partners kan de Grote Clubactie haar maatschappelijke bijdrage verder uitbreiden en
elk jaar een uitgebreid prijzenpakket samenstellen voor loten(ver)kopers.
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