
Klaar voor de start?
Haal alles uit jullie Clubactie!

Zet de laatste stappen vóór de start op 24 september

https://www.clubactie.nl/


Klaar voor 
de start

Jouw laatste stappen voor de start van 
de Grote Clubactie

Met deze instructies en tips haal je alles uit jullie actie. Bekijk welke 
stappen je als coördinator nog moet zetten vóór de start op zaterdag 
24 september.

Mijn Grote Clubactie

Inloggen

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

14 september
1e levering verkoopmaterialen

24 september
Start Grote Clubactie

21 november
Einde verkoopperiode en sluiting invoer 
verkochte (Super)loten met eenmalige machtiging

6 december
Trekking Grote Clubactie
Trekking Superlot

7 december
Bekendmaking trekkingsuitslag

Medio december 
Ontvangst cheque clubopbrengst en
medailles

13 januari 2023
Uitbetaling opbrengst

Belangrijke data Grote Clubactie 20222022

https://toolbox.clubactie.nl/inloggen
https://toolbox.clubactie.nl/inloggen


Klaar voor 
de start Online Superlot Winacties Tips

Wil je als vereniging 85% meer loten verkopen én achteraf minder machtigingen invoeren? 
Plak dan de persoonlijke QR-code stickers op jullie verkoopboekjes. Zo hebben al jouw 
leden een eigen online verkooppagina om loten te verkopen. Volg hiervoor onderstaande 
5 stappen vóór 24 september. 

Verkoopboekje met QR-code

Instructie QR-codes printen

Log in en ga in Mijn 
Grote Clubactie naar 
‘deelnemende leden’ en 
voeg hier je leden toe. 

Doe dit voor de start van 
de actie zodat je leden 
bij de start direct loten 
kunnen verkopen. 

Stap 1 
Uploaden

Let op! Zet de printer-
instelling op ware 
grootte. Test deze 
instelling door eerst op 
een A4-vel een 
proefafdruk te maken.

Daarna print je de 
QR-codes op de mee-
geleverde stickervellen.

Stap 3 
Printen

Selecteer de leden die 
loten gaan verkopen met 
het verkoopboekje en 
klik op de knop 
‘Download QR-codes’. 

Je krijgt nu een PDF-
document met de 
persoonlijke QR-codes 
voor jouw leden.

Stap 2 
Downloaden

Plak de stickers op de 
voorzijde van de 
verkoopboekjes. 

Zorg ervoor dat de 
sticker over de standaard 
QR-code valt.

Stap 4 
Plakken

Deel de verkoopboekjes 
uit aan jullie leden. 

Vanaf 24 september 
mogen ze loten 
verkopen.

Stap 5 
Uitdelen

Bekijk hier ook onze 
instructievideo.

* 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

https://youtu.be/m-TRhkhhfSc
https://youtu.be/m-TRhkhhfSc
https://www.clubactie.nl/gegevens/


Online

Online

Door ook online loten te verkopen bereik je nog meer (digitale) voordeuren! 

Geef ook jullie leden zonder boekje, een persoonlijke verkooppagina. Plan hiervoor in 
Mijn Grote Clubactie een e-mail in met de link van de verkooppagina. 

Ook kun je mails inplannen om je leden te motiveren en 
te bedanken na afloop van de actie. 

Bekijk hier hoe je dat doet.

De verkooppagina voor jullie leden
Iedereen die een persoonlijke verkooppagina heeft, kan inloggen 
op zijn of haar eigen pagina! Op deze pagina kunnen ze badges 
verdienen, zien ze live hun lotenmeter, tussenstanden binnen de 
club en meer info over alle winacties. 

Je geeft je leden toegang tot hun eigen pagina door de QR-code 
sticker op het verkoopboekje te plakken of door hen een e-mail 
te sturen met hun persoonlijke link en inlogcode.

Bekijk hier de 
instructievideo

https://www.clubactie.nl/verenigingen/hoe-werkt-het/online/
https://youtu.be/_IeoL2YtCY4
https://youtu.be/B96BSIhyNIM
https://youtu.be/B96BSIhyNIM
https://youtu.be/_IeoL2YtCY4
https://youtu.be/B96BSIhyNIM


Superlot

Met de verkoop een Superlot t.w.v. ¤ 150,- maak je echte klappers. 
Je verkoopt namelijk 50 loten in één keer. In Mijn Grote Clubactie 
staat een Superlot-verkooplink voor je klaar. Daarnaast vind je in de 
schatkist een Superlot. Probeer het eens én bestel Superloten bij. 

Aan wie verkoop je een Superlot?
Bied een Superlot aan als mini-sponsoring. Benader hiervoor sponsoren, 
lokale bedrijven of seniorenteams. 

Zoek een Superlot verkoper!
Vraag je leden en/of bestuursleden om Superloten te verkopen.

EXTRA: Met elk verkocht Superlot maakt jouw club kans 
op nog eens € 5.000,- extra voor de clubkas. Maar ook op 
de Masita teamprijs t.w.v. € 2.000,- om je team in een nieuw 
jasje te steken.

Bekijk hier de instructievideo.

Superlot

Door aankoop van dit Superlot verklaar ik 18 jaar of ouder te zijn en akkoord te gaan met het deelnemersreglement. Meer info: clubactie.nl/voorwaarden. 

De Kansspelautoriteit heeft aan Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL), waarvan De Nationale Grote Clubactie onderdeel is, een vergunning 

verleend op 6 oktober 2021 onder kenmerk: 300115/14479. Voor meer informatie: ssnl.nl. Speel bewust. 18+. Dit lot is geldig t/m 5 december 2023.

Naam koper:

Handtekening 

koper:

Naam vereniging:

Handtekening 

verkoper vereniging:

De vereniging die jij steunt, 

maakt kans op € 5.000,- 

voor de clubkas!

80% 
gaat naar 
  de club

Het Superlot vertegenwoordigt 50 loten en heeft 

een waarde van € 150,- waarvan 80% naar de 

vereniging gaat.

Trekking Grote Clubactie: 6 december 2022.

SUPERLOT 2022

https://youtu.be/mOmn8LFB39Y
https://youtu.be/mOmn8LFB39Y


Winacties

Gratis medaille voor topverkopers

Verkopen jouw leden 25 loten of meer, dan ontvangen zij de 
gratis Grote Clubactie Medaille. Zo zet je jullie topverkopers 
in het zonnetje. 

Je hoeft hier niets voor te doen, de medailles worden 
automatisch na afloop van de actie naar jullie vereniging opgestuurd.

Kids-verkoopwedstrijd – altijd prijs!

Zit de beste verkoper van Nederland bij jullie 
vereniging? Ook dit jaar kunnen verkopers zich weer 
opgeven voor de landelijke verkoopwedstrijd. Vanaf 
40 verkochte loten hebben ze altijd prijs. 

Daarnaast maken ze kans op een Playstation 5, giftcards 
van Top1Toys, tickets voor Bobbejaanland en duizenden 
andere prijzen. 

Bekijk alle winacties en de voorwaarden 
op clubactie.nl/winacties.

Winacties

https://www.clubactie.nl/lotenverkopers/win-acties/


Tips

Tips voor een succesvolle actie

Klaar voor de start!
Start op 24 september direct met het verkopen van loten.

Laat zien dat je meedoet
Hang de posters en de vlaggenlijn op.

Online promotiemateriaal
Zet ook de online promotiemiddelen in. 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 350.000 
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.

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

https://toolbox.clubactie.nl/inloggen
https://www.clubactie.nl/lotenkopers/prijzen-uitslag/
https://www.clubactie.nl/lotenverkopers/win-acties/
https://www.clubactie.nl/verenigingen/hoe-werkt-het/papierenlot/


Veel succes met jullie Clubactie!

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 van jullie Clubactie:

- 14 september van 17:00 tot 20:00 uur
- 24 september van 09:00 tot 14:00 uur

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

mailto:info@clubactie.nl
https://www.clubactie.nl/
https://www.facebook.com/clubactie/
https://www.instagram.com/clubactie/
https://twitter.com/clubactie
https://www.youtube.com/channel/UCDI4aKg-ztwklVGRHOQZe7Q
https://www.linkedin.com/company/grote-clubactie/
https://www.tiktok.com/@grote_clubactie
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