De Grote
Clubactie
in cijfers
5.000+

verenigingen

3.173.719

verkochte loten

€ 9.521.157,opgehaald

Recordopbrengst

Extra inkomsten voor jouw dansvereniging?
Doe net als bijna 100 andere dansverenigingen mee met de Grote Clubactie

!
Juist nu

De Grote Clubactie voor
dansverenigingen

80%
gaat naar
de club

Loten verkopen op jouw manier! Eenvoudiger dan ooit!
Iedereen binnen jullie vereniging kan loten verkopen, zowel jeugdleden als
volwassen leden. Bekijk hieronder de verschillende verkoopmethodes.

68 deelnemende verenigingen
20% meer
verkoop door
de QR-code

€ 117.615,- opgehaald

Verkoopmethodes

Vernieuwd!

Nu ook online!

Verkoopboekje

Online

Superlot

Papieren lot

Met het boekje verkoop je
óók loten online. De
QR-code op de voorzijde
gaat naar de verkooppagina van de verkoper!
Eenvoudig te delen via
WhatsApp.

Leden ontvangen een link
naar hun verkooppagina
en delen deze eenvoudig
via WhatsApp, social
media en e-mail. Ze
ontvangen updates van
hun verkochte loten.

Verkoop direct 50 loten
ineens. Een Superlot
t.w.v. € 150,- is ideaal om
(online) te verkopen aan
bedrijven en seniorenteams.

Deze loten koop je
vooraf voor € 0,60
per stuk in en verkoop
je voor € 3,-. De koper
ontvangt een papieren
lot.

Lees meer >

Lees meer >

Lees meer >

Lees meer >

Jeugdleden

Oudere
(jeugd)leden

Oudere
(jeugd)leden

Oudere
(jeugd)leden

€ 1.730,- gemiddelde opbrengst per club
39.205 verkochte loten

Hoe werkt
het?

3.706 lotenverkopers

Hoe werkt het?
Het idee is eigenlijk heel simpel. Vanaf de landelijke startdatum verkoopt

Verkopende
leden

jullie vereniging loten (€ 3,- per stuk) en van de opbrengst gaat 80% (dus

Inzet

€ 2,40 per lot) direct naar de club. Dat is de kracht van de Grote Clubactie,
al bijna 50 jaar.

Opbrengst

Benieuwd wat jouw
club kan ophalen?
Bereken het eenvoudig
via de rekenmodule:

Meest gekozen combinaties
door dansverenigingen:

Succesvolle verenigingen die jullie voor gingen:

Lees nu

Het succesverhaal van
Paradise Dancers

Lees nu

Opbrengst Elite Dance Academy
€ 848,-

Het succesverhaal van
Dans Studio Drachten

Opbrengst United Dance Almere
€ 4.703,-

Top 5 Dansverenigingen

Waarom doen verenigingen mee?

Clubnaam

Bruto opbrengst 2020

1

Zero Freerunning

€ 9.879,-

2

Stichting
Dansplezier

€ 7.245,-

3

Dansschool
Dansja

€ 6.279,-

4

United Dance
Almere

€ 5.955,-

5

Dansvereniging
D.S.G.

€ 5.586,-

Aan de slag in 3 stappen!
1

Schrijf in & bestel

2

Zet je actie klaar

3

Verkopen maar

80% gaat direct naar de clubkas
Eenvoudiger dan ooit dankzij de vernieuwde
verkoopmethodes
Het Grote Clubactiepakket: alle (online) tools
om jullie clubactie te laten slagen.
Deelname is gratis
Landelijke bekendheid, al bijna 50 jaar
Persoonlijke en servicegerichte organisatie
8,7 voor klanttevredenheid

!
Juist nu

Schrijf je nu in >

Op zoek naar extra vrijwilligers?
Gebruik dit filmpje

Voor vragen mail ons via info@clubactie.nl of bel 013 – 4552825.
Wij staan voor jullie klaar!

Start actie:
18 september
2021

clubactie.nl

