
Juist nu!

3.173.719
loten verkocht door de 

deelnemende verenigingen

€ 9.521.157,-
opgehaald door de 

deelnemende verenigingen 

Voorwoord
2020 was voor onze organisatie een uitzonderlijk jaar met een recordopbrengst van ruim € 9,5 miljoen. 
Nog nooit eerder in de 48-jarige geschiedenis van onze loterij is er zoveel geld opgehaald door de ruim 
5.000 deelnemende verenigingen. Voor het eerst in lange tijd deden er weer meer verenigingen mee 
dan het jaar ervoor. Door de coronacrisis waren extra inkomsten hard nodig voor verenigingen om het 
hoofd boven water te houden. Met de vernieuwde online verkoopmethodes konden leden coronaproof 
loten verkopen, zo konden lotenkopers gemakkelijk en snel via hun smartphone een lot kopen. Het 
prijzenpakket was flink uitgebreid t.o.v. voorgaande jaren, hierdoor zijn 335.000 lotenkopers in de prijzen 
gevallen! De Grote Clubactie kreeg naast lokale aandacht ook veel landelijke publiciteit op radio en TV. 
Op TikTok lieten duizenden leden zien hoe ze loten verkochten. Tot slot ontvingen we een 8,7 voor 
klanttevredenheid van de deelnemende verenigingen. We kijken dan ook met groot vertrouwen naar 
komend jaar.

Frank Molkenboer
Algemeen directeur Grote Clubactie 

Jaarbeeld 2020

https://www.youtube.com/watch?v=H3zSfIhgIzM
http://www.clubactie.nl


De deelnemende verenigingen 

zijn onder te verdelen in 

98 verschillende verenigingen
85,2% 

sport

14,8% 
cultuur 

Grote Clubactie 2020: de feiten

300.000 
lotenverkopers gingen op pad 
voor hun vereniging

 

5.069 clubs 
namen deel aan de 

Grote Clubactie 

 
Deelnemende verenigingen

69% verkocht loten via eenmalige machtiging

76% maakte gebruik van meer dan één verkoopmethode

1.088 clubs verkochten 
Superloten. In totaal werden er 

5.410 Superloten verkocht. 

 

80% 
gaat naar 
  de club

20.000 
vrijwilligers hebben 
zich ingezet

 

1.700.000 
mensen steunden 
een vereniging
 

59
verkopers
629
loten

Gemiddeld aantal per club

Gemiddelde opbrengst per club:

€ 1.887,-  
 

87,6% 
van de deelnemende clubs 
verkocht ook loten online

 



Terugblik 2020

Clubnaam Aantal loten Bruto opbrengst Soort vereniging

Sportschool 
Geelhoed

14.260 € 42.780,- Vechtsport

Omni vereniging 
Velo

10.187 € 30.561,- Omni vereniging

VV Jonathan 8.881 € 26.643,- Voetbal

Top 3 
Hoogste 
opbrengst

Clubnaam Aantal loten Bruto opbrengst Soort vereniging

Omni vereniging 
Velo

10.187 € 30.561,- Omni vereniging

SV MOC ’17 4.993 € 14.979,- Voetbal

Hockeyvereniging 
H.O.D.

4.138 € 12.414,- Hockey

Top 3 
Beste 
nieuwkomers

Soort vereniging Opbrengst Aantal clubs Gemiddelde 
opbrengst per club

Voetbal € 3.093.441,- 1.013 € 3.053,-

Gymnastiek € 1.656.516,- 552 € 3.000,-

Hockey € 579.756,- 168 € 3.450,-

Top 3 
Hoogste 
opbrengst 
soort 
verenigingen

Clubnaam Aantal Superloten Bruto opbrengst
uit Superloten Soort vereniging

NSV ’16 145 € 21.750,- Voetbal

VV Jonathan 122 € 18.300,- Voetbal

V.V.G.Z. 92 € 13.800,- Voetbal

Top 3 
Beste 
Superlot-
verkopende-
verenigingen

Winnaar hoofdprijs
Dit jaar is de hoofdprijs 
gewonnen door mevrouw 
Dam uit Hooghalen. Zij werd 
verrast door de Grote 
Clubactie met een cheque 
t.w.v. € 100.000,-.

Landelijke 
publiciteit
Door de record- 

opbrengst kreeg de 
Grote Clubactie de 

nodige landelijke 
publiciteit. Onder 

andere bij het 
Jeugdjournaal,  

Hart van Nederland, 
het NOS Journaal  

en RTL nieuws.



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.

Nationale Stichting Grote Clubactie
Apennijnenweg 16
5022 DV Tilburg
013 – 4552825
info@clubactie.nl
clubactie.nl

Supporter van de mooiste momenten

Bestuur

Voorzitter
P. Depla

Per 1 januari 2019

Vice-voorzitter
E. van der Weerden

Per 1 januari 2019

Penningmeester
A. Algra

Per 12 juli 2016

Secretaris
L. van der Veen

Per 22 november 2017

Bestuurslid 
W. van der Weide

Per 1 januari 2019

Grote Clubactie team
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