
                                     

Beste clubgenoot, 

Onze vereniging gaat ook in ons jubileumjaar deelnemen aan De Grote Clubactie en heeft hierbij 

jouw  hulp nodig. Hoe? Dat leggen we je graag uit! 

Door het verkopen van loten breng je geld in de clubkas. Geld waarmee we als vereniging leuke 

activiteiten kunnen organiseren, of materiaal aanschaffen waar iedereen binnen de club plezier van 

heeft.  Zo hebben we vorig jaar mooie trainingsmaterialen kunnen aanschaffen dankzij jullie inzet! 

Een lot kost € 3,- en 80% hiervan is voor de club, dus per verkocht lot mogen wij maar liefst  €2,40 in 

de clubkas stoppen. 

Je krijgt van ons een lotenboekje waarmee je langs je ouders, opa’s, oma’s, ooms, tante’s, buren, 

vrienden, vriendinnen,  kunt gaan. De persoon die  1 of meerdere loten bij jou wilt kopen, noteert 

zijn/haar gegevens in het boekje,inclusief het banknummer,  en geeft hiermee een automatische 

incasso af. Het lotnummer staat op het bankafschrift.  Op deze manier hoef jij na de verkoop niet 

meer langs de mensen om de loten te brengen en het geld op te halen.   

Om jullie te motiveren om zoveel mogelijk loten te verkopen hebben we een aantal mooie prijzen 

beschikbaar gesteld. 

Wat dacht je van een PlayStation 4 voor  de persoon die de meeste loten verkoopt? Of een 

trainingstenuetje voor de nummer 2?  En als 3e prijs een prachtige wedstrijdbal?   

Voor het team dat de meeste loten verkoopt hebben we een leuke verrassing. 

Voor iedereen die 20 loten of meer weet te verkopen hebben we een cadeaubon van HOUX twv €10. 

Help onze club en start samen met ons op zaterdag 14 september met de verkoop van de loten. 

Zodra je klaar bent of anders op zijn laatst op zondag 3 november mag je je boekje in de schatkist 

doen, in de kantine. 

Laten we er met zijn allen een mooi bedrag van maken! 

Met sportieve groet, 

De Warnsveldse Boys 


