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Jaarbeeld 2021
3.585.461
loten verkocht door de
deelnemende verenigingen

¤ 10.756.383,opgehaald door de
deelnemende verenigingen

Voorwoord
Met een recordopbrengst van ruim € 10,7 miljoen was 2021 een uitzonderlijk jaar. In een tijd dat de extra
inkomsten uit onze loterijen meer dan welkom waren voor verenigingen en organisaties, is het goed om te
merken dat een bijna 50 jaar oude formule nog altijd springlevend is. De opbrengst voor de clubs nam zelfs
toe met meer dan € 1,2 miljoen ten opzichte van 2020. In 2021 was er voor verenigingen iets meer activiteit
mogelijk op de club dan het jaar ervoor, maar de pandemie drukt nog altijd een zware stempel op het
verenigingsleven. Er namen 200 clubs meer deel aan de Grote Clubactie echter de cultuur- en muziekverenigingen hadden het dit afgelopen jaar nog moeilijk en we hebben hen dan ook in grote getalen moeten
missen als deelnemers aan onze actie.
De doorontwikkeling van onze (online)verkoopmethodes heeft ook afgelopen jaar zijn waarde bewezen.
Door het sturen van een WhatsAppberichtje naar familie en vrienden of het scannen van een (persoonlijke)
QR-code kon gemakkelijk en snel een lot worden gekocht. Ons prijzenpakket was groter dan ooit met bijna
400.000 prijzen. Achter de schermen is er gewerkt aan het nog verder ontzorgen van vrijwilligers bij het
organiseren van hun actie op de club. De resultaten zijn direct zichtbaar en bieden veel vertrouwen voor de
toekomst. Ook onze Supportactie loterij heeft een metamorfose ondergaan en biedt vanaf 2022 met een
maandelijkse trekking een uitstekend alternatief voor het genereren van laagdrempelige structurele inkomsten voor een vereniging of goede doelen organisatie. Vol vertrouwen kijken we uit naar komend jaar, de
50ste verjaardag van de Grote Clubactie.
Frank Molkenboer
Algemeen Directeur Grote Clubactie

Grote Clubactie 2021: de feiten

300.000
lotenverkopers gingen op pad
voor hun vereniging

1.162 clubs verkochten
Superloten. In totaal werden er
5.885 Superloten verkocht.

1.700.000
mensen steunden
een vereniging

84,8% 15,2%
sport

De deelnemende verenigingen
zijn onder te verdelen in

cultuur, zorg & welzijn

90,1%

vrijwilligers hebben
zich ingezet

92 verschillende verenigingen

5.260 clubs

van de deelnemende clubs
verkocht ook loten online

20.000

80%
gaat naar
de club

namen deel aan de
Grote Clubactie

Deelnemende verenigingen
71,4% verkocht loten via eenmalige machtiging
75,9% maakte gebruik van meer dan één verkoopmethode

Gemiddeld aantal per club

57
verkopers
682
loten

Gemiddelde opbrengst per club:

¤ 2.046,-

Winnaars 2021

Winnaar hoofdprijs

Winnaar 2e prijs

Winnaar 3e prijs

Dit jaar is de hoofdprijs van
€ 100.000,- gewonnen door
mevrouw Van Kalfsbeek uit
Zevenhuizen.

De Seat Mii electric is
uitgereikt in Zwartebroek.
Meneer Van Essen nam de
prijs in ontvangst.

Mevrouw Van Stein uit
IJmuiden werd blij verrast
met een cheque van Keuken
Kampioen t.w.v. € 10.000,-.

Winnaar Kidsverkoopwedstrijd

Winnaar ‘Hoe
verkoop je loten?’

De 11-jarige Joep van
S.V. Den Hoorn won de
Nintendo Switch met
een recordaantal van
maar liefst 1.937 loten.

Kyan van Sportcentrum
Emsland won met zijn
verkoopvideo de ‘Hoe
verkoop je loten?’-actie.

Winnaar Superlot actie

Winnaar Teamprijs

Voetbalvereniging
Hoogland verkocht het
winnende Superlot.
Hiermee wonnen ze
€ 5.000,- voor de club.

Sami uit JO-11-2 van
Sportvereniging
Leidschenveen won
voor zijn team de Masita
teamprijs t.w.v. € 2.000,-.

Top 3 | Totaalopbrengst per type vereniging
Voetbal
€ 3.579.885,1.038 clubs

Gymnastiek
€ 1.739.814,585 clubs

Hockey
€ 725.496,186 clubs

Almeerse Hockeyclub
€ 15.948,-

VV Noordwijk
€ 15.585,-

Top 3 | Beste nieuwkomers
NL Ninja Academie
€ 17.211,-

Top 3 | Meest verkochte Superloten
NSV ‘46

KVV Quick 20

VV Jonathan

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.

In 2021 is er hard gewerkt aan de doorontwikkeling
van de Supportactie. De loterij is in een nieuw jasje
gestoken. Vanaf 2022 zullen er maandelijkse
trekkingen plaatsvinden en is de actie voor
organisaties eenvoudig te beheren via een
persoonlijke online omgeving.

1.091
deelnemende
organisaties

€ 1.503.271,jaarlijks
opgehaald

273.322
verkochte loten
per jaar

Bestuur

Voorzitter
P. Depla

Vice-voorzitter
E. van der Weerden

Penningmeester
A. Algra

Secretaris
L. van der Veen

Grote Clubactie team

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

Supporter van de mooiste momenten
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