Klaar voor de start?
Haal alles uit jullie Clubactie!

Zet de laatste stappen vóór de start op 18 september:
Verkoopboekje

Online

Superlot

Nieuw!

Tips

Jouw laatste stappen voor de start van
de Grote Clubactie
Met deze instructies en tips haal je alles uit jullie actie. Bekijk per
verkoopmethode welke stappen je als coördinator nog moet zetten
vóór de start op zaterdag 18 september.

Door gebruik te maken van ‘Mijn Grote Clubactie’ maak je de
verkoop makkelijk, persoonlijk én bespaar je veel tijd. Klik
hier en log in.

Mijn Grote Clubactie
Inloggen

Belangrijke data Grote Clubactie 2021
18 september
- Start landelijke lotenverkoop Grote Clubactie 2021
8 oktober
- 20-loten-actie beschikbaar
23 november
- Sluiting invoer verkochte loten met eenmalige machtiging
- Sluiting nabestellen papieren loten
- Sluiting online lotenverkoop
7 december
- Laatste dag papieren lotenverkoop
- Sluiting inschrijving Kids-verkoopwedstrijd
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8 december
- Trekking Grote Clubactie
- Trekking Superlot (€ 5.000,- voor de club)
9 december
- Bekendmaking trekkingsuitslag
Vanaf 15 december 		
- Ontvangst cheque clubopbrengst
Januari 2022
- Uitbetaling verkoopopbrengst met machtiging

Online

TIP: Heb jij papieren loten besteld? Verdeel de loten onder de
verkopers. De opbrengst gaat direct naar jullie clubkas.

Superlot

Nieuw!

Tips

Verkoopboekje
Jouw leden gaan loten verkopen met behulp van het verkoopboekje.
Hiermee kunnen lotenkopers een lot kopen door met pen een machtigingsformulier in te vullen of door met hun telefoon de QR-code te scannen. In
het laatste geval hoef je niets meer handmatig in te voeren.
Dat scheelt veel tijd!

Wat moet jij als clubcoördinator nog doen?
1.

Ga naar ‘Mijn Grote Clubactie’ en voeg hier je ledenlijst toe*, zodat alle
verkopers een persoonlijke verkooppagina hebben.

2. Na het toevoegen van de ledenlijst staan de persoonlijke QR-code’s
klaar. Deze print je op de gratis meegeleverde stickervellen.
3. Plak de QR-code stickers op de voorkant van het verkoopboekje.
4. Deel de verkoopboekjes uit aan de verkopende leden.

Wil je weten hoe het precies
werkt? Bekijk hier de
instructievideo.
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TIP: Wijs de verkopers ook op hun inlogcode van de verkooppagina die op de QR-code sticker staat vermeld.
Lees hierover meer bij
Nieuw!

Online

* I.v.m. de privacy worden alleen de voornaam, de eerste letter van de achternaam en de teamnaam weergegeven. Voor meer informatie kijk op clubactie.nl/gegevens
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Online
Met de online verkoopmethode kunnen ook oudere (jeugd)leden
simpel en snel loten verkopen. In ‘Mijn Grote Clubactie’ vind je jullie
eigen verkooppagina. In 3 stappen zet jij de actie voor jullie leden
klaar.

Wat moet jij als clubcoördinator nog doen?
1.

Ga naar ‘Mijn Grote Clubactie’ en voeg jullie clublogo en doel toe aan
de verkooppagina.

2. Voeg eenvoudig je ledenlijst toe*.
3. Plan de e-mail in naar je leden met de link naar hun persoonlijke
verkooppagina. Dit kan via het e-mailprogramma in ‘Mijn Grote Clubactie’.

Bekijk hier de instructievideo.

TIP: In de e-mail die jouw leden ontvangen zit ook een
inlogcode van de verkooppagina.
Lees hierover meer bij
Nieuw!
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* I.v.m. de privacy worden alleen de voornaam, de eerste letter van de achternaam en de teamnaam weergegeven. Voor meer informatie kijk op clubactie.nl/gegevens
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Superlot
Een Superlot vertegenwoordigt 50 loten. Door de verkoop
hiervan kan je flinke klappers maken voor je totaalopbrengst.
Aan je bestelling voegen we een extra Superlot toe.

Aan wie verkoop je een Superlot?
Bied een Superlot aan als mini-sponsoring. Benader hiervoor sponsoren,
lokale bedrijven of seniorenteams.
Hoe verkoop je een Superlot?
In ‘Mijn Grote Clubactie’ staat een persoonlijke Superlot-verkooplink. Via deze
link kan men direct een Superlot van jullie vereniging kopen.

Wat moet jij als clubcoördinator nog doen?
1. Vraag je leden en/of bestuursleden om Superloten te verkopen.
2. Deel hiervoor onderstaande instructievideo.

Bekijk hier de instructievideo.
EXTRA: Met elk verkocht Superlot maakt jouw club kans op
nog eens € 5.000,- extra voor de clubkas.
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Nieuw!
Meedoen met de Grote Clubactie is nog nooit zo makkelijk én leuk
geweest, ook voor jullie verkopers! Daarom hebben we dit jaar hun online
verkooppagina uitgebreid en vernieuwd.
Nieuw voor verkopers, toegang tot een eigen verkooppagina:
• Ze kunnen de lotenmeter bekijk en zien hoeveel loten ze online verkocht hebben.
• Ze voegen met 1 klik ook hun verkochte loten uit het verkoopboekje toe.
• Verdien badges, hoe meer loten ze verkopen, hoe meer badges er geactiveerd worden.
• Bekijk standen binnen het team en binnen de vereniging.
• Ontdek de tips & tricks en ze hebben direct toegang tot alle winacties.

Wat moet jij als clubcoördinator nog doen?
Zorg dat de ledenlijst is toegevoegd in ‘Mijn Grote Clubactie’*. Hierdoor wordt er
automatisch een persoonlijke verkooppagina en bijbehorende inlogcode aangemaakt.
Deze link én inlogcode vinden de leden op de QR-code sticker op het verkoopboekje
of in de e-mail. Lees hierover meer op clubactie.nl/lotenmeter

Bekijk hier de instructievideo.
Deze optie is beschikbaar bij de verkoopmethodes:
Verkoopboekje
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* I.v.m. de privacy worden alleen de voornaam, de eerste letter van de achternaam en de teamnaam weergegeven. Voor meer informatie kijk op clubactie.nl/gegevens
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Tips voor een succesvolle actie
Klaar voor de start!
Ga op 18 september direct aan de slag met de verkoop van loten.
Laat zien dat je meedoet
Maak gebruik van alle promotiemiddelen die je hebt ontvangen zoals een
spandoek, posters en bierviltjes. Extra materiaal nodig? Ga naar de promotiewebshop via ‘Mijn Grote Clubactie’.
Online promotiemateriaal
Zet ook de online promotiemiddelen in om de actie zichtbaar te maken op jullie
website en socialmediakanalen. Download al het gratis materiaal via
‘Mijn Grote Clubactie’.
Winkans 1 op 10!
Vertel jullie verkopers over de prachtige prijzen die er te winnen zijn. Misschien
wint één van jullie kopers de hoofdprijs van € 100.000,-. Er zijn meer dan 300.000
prijzen te winnen. Een overzicht hiervan zie je op clubactie.nl
Motiveer je leden
Maak je clubdoel bekend, organiseer een eigen verkoopwedstijd en zet onze
landelijke winacties in. Voor meer info kijk op clubactie.nl/winacties.
Goed om te weten:
• Lotenkopers dienen 18 jaar of ouder te zijn, wijs je lotenverkopers hierop.
• Weet dat je de ingevulde verkoopboekjes 14 maanden moet bewaren.
Zo kan er worden nagegaan of er een machtiging is afgegeven.
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Lees meer informatie over:
Openingstijden

Superlot

Belangrijke data
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Openingstijden
Op werkdagen kun je ons bereiken
tussen 09:00 en 17:00 uur.
Op de volgende dagen is de Grote Clubactie extra
geopend voor ondersteuning rondom de actie:
- 8 september van 17:00 tot 20:00 uur
- 18 september van 09:00 tot 14:00 uur

Veel succes met jullie Clubactie

Grote Clubactie
013 - 455 28 25
info@clubactie.nl
clubactie.nl

