80%
gaat naar
de club

Belangrijk!

Upload voor de start je
deelnemende leden via
‘Mijn Grote Clubactie’. Lees
in deze folder waarom.

Klaar voor de start?

Haal alles uit jullie clubactie

Voor jou als
clubcoördinator
Leuk dat jouw vereniging meedoet aan de Grote Clubactie. Jouw inzet is goud waard!
Je gaat nu aan de slag met de lotenverkoop om extra inkomsten voor jouw club te realiseren.
In deze folder vind je handige tips om nóg meer uit de actie te halen. Op naar een succesvolle Grote Clubactie!

Zo haal je alles uit de actie!
Maak jullie online verkooppagina gereed. Voeg jullie logo en clubdoel toe
Deel het verkoopmateriaal met de begeleidende brief uit. Deze vind je bij
‘Downloads’ in ‘Mijn Grote Clubactie’
Hang de poster en het spandoek op en verspreid de bierviltjes in de kantine
Start direct op 19 september met de Grote Clubactie
Bekijk alle online ‘middelen’ om jullie actie te promoten bij ‘Downloads’ in ‘Mijn Grote Clubactie’
Verkoop het gratis Superlot

Motiveer jouw leden!
1. Maak het clubdoel bekend

Masita teamprijs
t.w.v. € 2.000,-

Een duidelijk doel levert meer geld op! Laat daarom weten
waarvoor jouw leden loten verkopen.

2. Organiseer een eigen verkoopwedstrijd
Motiveer jullie verkopers en teams en beloon ze
met een leuke prijs.

1ste prijs Kidsverkoopwedstrijd
20-loten-actie

3. Zet onze landelijke verkoopacties in

Prijzen

Landelijke
verkoopacties

20-loten-actie

Kids-verkoopwedstrijd

Team verkoopwedstrijd

Verkopers die 20 loten of
meer hebben verkocht
ontvangen de 20-lotenwaardebon. Deze ontvang je
op 7 oktober per e-mail.

Zijn er ook topverkopers bij
jullie vereniging? Laat ze
meedoen aan de landelijke
verkoopwedstrijd via
clubactie.nl/winacties.

Teams die samen meer dan
100 loten verkopen, maken kans
op een mooie prijs. Opgeven
kan via clubactie.nl/winacties

- Gratis games bij Gamestate
- Korting op een dagje uit bij:
Jump XL, Raceplanet,
Slagharen, Ballorig en
nog vele anderen.
- 2e artikel gratis op
masita.com

- Nintendo Switch
- Een fiets
- Een dagje uit naar
Bobbejaanland
en nog 125 andere prijzen.

Nieuwe kleding van Masita
voor het hele team t.w.v.
€ 2.000,-.

Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op clubactie.nl/winacties

ef je op voor de
erkoopwedstrijd en
ans op gave prijzen.

Verkoopmethodes
Het vernieuwde verkoopboekje
Lotenkopers kunnen in het vernieuwde verkoopboekje kiezen
of ze de eenmalige machtiging met hun telefoon of met hun pen invullen.
Bekijk de instructievideo op clubactie.nl/instructie of scan de QR-code.
Deel deze video met je leden!

!

Vergeet niet om voor 19 september je deelnemende leden te uploaden
via ‘Mijn Grote Clubactie’.
Zo kunnen de leden worden geselecteerd als de koper online met zijn telefoon een lot
koopt. I.v.m. de privacy worden alleen de voornaam, de eerste letter van de achternaam en
de teamnaam weergegeven.

Daan W.
v.v. Swift
Boys
JO-13

Extra optie!
Print de persoonlijke QR-codes uit voor op de verkoopboekjes
Alle leden hebben automatisch een online verkooppagina. Met een persoonlijke

Nieuw!
Koop loten met
je telefoon via
clubactie.nl/lot of
scan de QR-code.

QR-code is deze snel te bereiken via de telefoon van de koper. Deze QR-codes
kun je via ‘Mijn Grote Clubactie’ downloaden en printen op een etikettenvel* en

Verkoopboekje
Vereniging

als sticker op de voorkant van de verkoopboekjes plakken. Deze plak je dan over

Naam

Team

de algemene QR-code.

Juist nu!

ubactie.nl/winacties

*16 etiketten per vel, stickerformaat 105 x 37 mm

30-06-20 16:40

Een gratis Superlot bij jullie bestelling
Met een Superlot verkoop je 50 Grote Clubactie loten in één keer voor € 150,-. Dat betekent € 120,(=80%) voor jouw vereniging! Met elk verkocht Superlot maakt jouw club ook nog eens kans op het Grote
Clubfeest t.w.v. € 5.000,-.

Hoe verkoop je een Superlot?

Supe
rlot 2
020
Superlot 2020

- Sponsoren, lokale bedrijven en seniorenteams zijn uitermate geschikt
om een Superlot aan te verkopen.
- Bied het Superlot aan als mini-sponsoring
- Maak reclame voor de koper met een foto op jullie website en social media

Juist nu!

- Registreer het verkochte Superlot op clubactie.nl

Superlot verkocht?
Bestel nog een Superlot via ‘Mijn Grote Clubactie’.

Nieuw!
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Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL), waarvan De Nationale Grote Clubactie onderdeel is, een vergunning verleend op 6 december 2016 onder kenmerk: 10293.
Voor meer informatie: ssnl.nl. Speel bewust. 18+. Dit lot is geldig t/m 8 december 2021.

Verkoop je Superlot online via clubactie.nl/superlotkopen of scan de QR-code.

Zijn er oudere (jeugd)leden die
alleen online loten verkopen?
Zet in 4 stappen een online verkooppagina klaar. Zo kunnen
ook jouw andere leden simpel en snel online loten verkopen.
Ga in ‘Mijn Grote Clubactie’ naar ‘Online verkoop’.

Tips voor jou!
Social media
Volg ons op Facebook en Instagram voor nieuws en tips & tricks! Gebruik
@clubactie of #clubactie voor het delen van berichten over de Grote
Clubactie.
Nu: winkans 1 op 10!
Er zijn ruim 300.000 prijzen te winnen in de loterij! Kijk voor meer info op
clubactie.nl
Extra promotiemateriaal
Wil jouw club gebruikmaken van extra promotiemateriaal om de actie
binnen de club te promoten? Ga naar ‘Mijn Grote Clubactie’ en bestel jullie
extra materiaal in de promotiewebshop.

18+

Verkoop alleen aan 18 jaar of ouder
Lotenkopers dienen 18 jaar of ouder te zijn. Wijs je lotenverkopers hierop.
Bewaar verkoopboekjes 14 maanden
Weet je dat je de ingevulde verkoopboekjes 14 maanden moet bewaren?
Zo kan er worden nagegaan of er een machtiging is afgegeven.

Belangrijke data Grote Clubactie 2020
19 september
- Start landelijke lotenverkoop Grote Clubactie 2020
7 oktober
- Waardebon 20-loten-actie beschikbaar

!
Juist nu

24 november
- Sluiting invoer lotenkopers met eenmalige machtiging
- Sluiting nabestellen papieren loten, verkoopboekjes en 		
		Superloten
- Sluiting online lotenverkoop
8 december
- Laatste dag papieren lotenverkoop
- Sluiting inschrijving Kids-verkoopwedstrijd
9 december
- Trekking Grote Clubactie
- Trekking Superlot (Grote Clubfeest)
10 december
- Bekendmaking trekkingsuitslag
Vanaf 15 december 		
- Ontvangst cheque
Laatste week januari 2021
- Uitbetaling verkoopopbrengst met machtiging

Extra openingstijden
Op de volgende dagen is de
Grote Clubactie extra geopend
voor ondersteuning rondom de actie:
- 9 september tot 21:00 uur
- 19 september van 09:00 tot 14:00 uur
Op werkdagen kun je ons bereiken
tussen 09:00 en 17:00 uur.
Grote Clubactie
013 - 455 28 25
info@clubactie.nl
clubactie.nl

