
4.268.917
loten verkocht

¤ 12.806.751,-
opgehaald 

VoorwoordVoorwoord
In 2022 vierden we het 50-jarig bestaan van onze Grote Clubactie. Het werd een memorabel jaar waarin we 

terugkeken naar hoe het ooit begon én met dank aan innovaties toekomstbestendig blijven. Met speciale 

activiteiten plaatsten we ons jubileumjaar centraal en vierden successen. De beloning kwam in december. 

Dit jaar haalden verenigingen nog nooit zoveel op voor de clubkas. De recordopbrengst van ruim 

12.8 miljoen euro is daarmee bijzonder te noemen in deze turbulente periode voor clubs.

Onze loterij hielp ook dit jaar weer verenigingen uit heel Nederland met hun clubdoelen. Voor de 

extra’s die niet van contributie betaald kunnen worden, maar die wel zorgen voor samenhang en 

binding. En niet alleen de financiële impact werd duidelijk, ook de sociale impact krijgt na al die jaren 

een duidelijk gezicht. Loten verkopen doe je niet voor je eigen succes maar vooral om samen jouw 

club vooruit te helpen. Met dank aan de inzet van duizenden vrijwilligers en gemotiveerde 

leden geloven wij dat 50 jaar Grote Clubactie op de kaart staat en ook zal blijven staan, 

nog velen jaren!

Frank Molkenboer

Algemeen Directeur Grote Clubactie

Jaarbeeld 2022

http://www.clubactie.nl


Grote Clubactie 2022: feiten & cijfers

22.000
vrijwilligers hebben 
zich ingezet

96 verschillende soorten 
verenigingen deden mee. 

Er werden 6012 

Superloten verkocht 
door 1223 verenigingen.

63
verkopers
766
loten

Gemiddelde inzet per club

Gemiddelde opbrengst per club

¤ 2.298,-  

topverkopers met 40 of meer verkochte loten 
schreven zich in voor de Kids-verkoopwedstrijd!8.405

De beste lotenverkoper verkocht maar liefst 2.068 loten.

80,3% 
sport

19,7% 
cultuur, hobby en 

overig

Deelnemende verenigingen

5.570 clubs 
deden mee met
de 50e editie

1.800.000 
mensen kochten een lot

350.000 
lotenverkopers gingen 
op pad voor hun club

54.200 
lotenverkopers ontvingen 
de Grote Clubactie Medaille 
door 25 of meer loten te 
verkopen!



Een greep uit de winnaars van 2022

Winnaar hoofdprijs
De winnaar van de hoofdprijs 
meldde zich nog niet bij de 
Grote Clubactie ...

Winnaar ‘Hoe verkoop 
je loten?’
Joost van de Alkmaarsche 
ijsclub won met zijn 
creatieve beeldspraakvideo 
de ‘Hoe verkoopje loten?’ 
actie.

Top 3 | Totaalopbrengst per type vereniging

Winnaar Superlot actie
Volleybalclub Servia 
verkocht het winnende 
Superlot aan adviesbureau 
De Gele Libel, waarmee ze 
€ 5.000,- extra voor de 
club wonnen.

Winnaar Teamprijs 
Met dank aan Bjorn, die 

het Superlot verkocht aan 
Seerden Bestrating, won  

zijn team van Jong 
Nederland Ospel de Masita 

teamprijs van € 2.000,-.

Winnaar Kids-
verkoopwedstrijd

De 12-jarige Joep van S.V. Den 
Hoorn won een PlayStation 5 

met een recordaantal van 
maar liefst 2.068 loten.

Winnaar 2e prijs
De Skoda Kamiq is uitgereikt 
in Rosmalen. Meneer 
De Crom nam de prijs 
in ontvangst.

Winnaar 3e prijs
Meneer en mevrouw Revier uit 

Wateringen werden verrast 
met een Keuken Kampioen 

cheque van € 10.000,-.

Voetbal
€ 4.065.117,-
1.051 clubs

Gymnastiek
€ 2.085.642,-
576 clubs

KVV Quick 20
Oldenzaal
99 Superloten

VV Jonathan
Zeist
71 Superloten

V.V.G.Z.
Zwijndrecht
71 Superloten

NSV ’46
Noorden
184 Superloten

Scouting
€ 869.241,-
383 clubs

Top 3 | Beste nieuwkomers

Top 3 | Clubs met meest verkochte Superloten

SBC VV
€ 12.141.-

ZSV Sportlust 46
€ 12.132,-

MHC Fletiomare

€ 11.883,-

?

https://www.clubactie.nl/superlot-teamprijs-masita-e-2-000-uitgereikt/
https://www.clubactie.nl/keuken-kampioen-cheque-uitgereikt/
https://www.clubactie.nl/winnaar-skoda-kamiq-bekend/
https://www.clubactie.nl/gezocht-hoofdprijswinnaar-in-zeeland/
https://www.clubactie.nl/joost-van-alkmaarsche-ijslcub-wint-hoe-verkoop-je-loten/
https://www.clubactie.nl/volleybalclub-servia-wint-superlot-prijs-van-e-5-000/
https://www.clubactie.nl/beste-lotenverkoper-van-nederland-bekend/
https://www.clubactie.nl/gezocht-hoofdprijswinnaar-in-zeeland/


Grote Clubactie
50 jaar

Jubileumboek
50 jaar Grote Clubactie in 
beeld. Een boek over hoe 
het begon en waar we laten 
zien wat de Clubactie sinds 
1972 gebracht heeft.

Winning Wall
De Grote Clubactie draait 

op de inzet van 
vrijwilligers. Reden om dit 
jubileumjaar één van hen 
in het zonnetje te zetten 

als symbool van alle 
vrijwillgers.

Felicitatie Koning
“Geweldig dat zoveel 

enthousiastelingen zich 
steeds weer inzetten om 

de actie tot een daverend 
succes te maken.”

Recordopbrengst
Verenigingen verpulveren 

dit jubileumjaar het
Grote Clubactie record 

met een totaalopbrengst 
van €12.8 miljoen.

Aftermovie event
Met ruim 100 genodigden 
werd op 1 juli 2022, 
stilgestaan bij het 
50-jarig bestaan van 
de Grote Clubactie.

Ereprent Gemeente Tilburg
Al 50 jaar gevestigd in 
Tilburg én maatschappelijk 
betrokken. Daarom eert 
de Gemeente Tilburg 
de Grote Clubactie. 

https://viewer.pdf-online.nl/books/gagm/#p=1
https://youtu.be/jHos2R4rY38
https://www.clubactie.nl/koning-willem-alexander-feliciteert-grote-clubactie-met-jubileum/
https://www.clubactie.nl/verenigingen-verpulveren-grote-clubactie-record/et-jubileum/
https://youtu.be/NlMXy4hfij8
https://youtu.be/NlMXy4hfij8
https://youtu.be/jHos2R4rY38
https://youtu.be/jHos2R4rY38


Partners
Samen met haar partners kan de Grote Clubactie haar maatschappelijke bijdrage verder uitbreiden en zo elk 
jaar een uitgebreid prijzenpakket presenteren voor loten(ver)kopers en verenigingen.

Nationale Stichting Grote Clubactie

Apennijnenweg 16
5022 DV Tilburg

013 – 4552825
info@clubactie.nl

clubactie.nl

Bestuur

Voorzitter

P. Depla
Vice-voorzitter

E. van der Weerden
Penningmeester

A. Algra

Secretaris

L. van der Veen

Bestuurslid

W. van der Weide

Team 
Grote Clubactie

In 2022 introduceerden we maandtrekkingen. 
Er vonden 12 trekkingen plaats.  
Supporters maakten onder andere kans op een 
Keuken Kampioen cheque t.w.v. € 10.000,-.

€ 1.399.678,- 
landelijke 
opbrengst

1.066
deelnemende
organisaties

254.487
verkochte 

loten 

mailto:info%40clubactie.nl?subject=
http://www.clubactie.nl
http://www.facebook.com/clubactie
http://www.instagram.com/clubactie
http://www.twitter.com/clubactie
https://www.linkedin.com/company/grote-clubactie
https://www.supportactie.nl/
https://www.supportactie.nl/
https://www.supportactie.nl/

