Musselkanaal, 11 september 2015

Hallo leden en ouders/verzorgers van onze leden,
Het gymseizoen is alweer begonnen. Zoals ieder jaar doen we ook dit jaar weer mee aan de
Grote Clubactie, de landelijke lotenactie voor verenigingen.
JIJ DOET TOCH OOK MEE!!!
Zoals jullie al hebben vernomen is er een nieuw verenigingstenue uitgezocht en om het voor
iedereen mogelijk te maken om zo’n nieuw tenue aan te kunnen schaffen heeft het bestuur
gemeend om de Grote Clubactie te koppelen aan het nieuwe verenigingstenue.
Voor elk verkocht lot krijgen jullie een bedrag van € 1,50 korting op het nieuwe
verenigingstenue.
Verkoop je 24 loten dan is het verenigingstenue gratis!!
Het zou toch geweldig zijn wanneer straks tijdens het GYMGALA KERST
op 12 december iedereen kan schitteren in het nieuwe verenigingstenue!
Het werkt als volgt:
Vanaf 19 september mag je loten verkopen. Verkoopprijs van een lot is € 3,00.
€ 1,50 sparen voor het nieuwe verenigingstenue
€ 0,75 voor de vereniging
€ 0,75 voor de organisatie van de Grote Clubactie (prijzengeld, drukwerk-, incassokosten etc.)
Je vraagt je familie, kennissen, buren, kortom iedereen die je kent om loten bij jou te kopen.
Durf je niet alleen, vraag dan of er iemand met je meegaat. Bijvoorbeeld een ouder of een
oudere broer of zus!
De lotenkoper heeft 2 keuzes:
1 Contant betalen: graag de lijst aan de achterzijde invullen.
In de week van 5 t/m 9 oktober lever je deze lijst in bij de leiding tezamen met het geld in een
gesloten envelop voorzien van jouw naam.
In de week van 26 oktober t/m 30 oktober ontvang je de loten + lijst retour tijdens de les en ga
je de loten rondbrengen.
2

Automatische incasso: vul de gegevens van de koper in het verkoopboekje in en
vergeet niet het IBAN nummer en handtekening!
In de week van 5 t/m 9 oktober lever je het verkoopboekje in bij de
leiding. In oktober of november incasseert de Grote Clubactie het geld bij de koper, het
lotnummer komt op het bankafschrift van de koper te staan.

ONZE VOORKEUR GAAT UIT NAAR KEUZE 1: CONTANT BETALEN!
Op 10 december is de trekking en kunnen jouw kopers zien of ze de hoofdprijs hebben
gewonnen op www.clubactie.nl, de hoofdprijs is maar liefst € 100.000,=.
Hopelijk vallen er mooie prijzen op de loten die de vereniging verkoopt.
Veel succes met de verkoop!
Het bestuur

NB Verkoop je 20 loten of meer dan ontvang je een gratis entreekaart voor Duinrell,
Slagharen of Bobbejaanland. Kijk voor meer informatie en actievoorwaarden per pretprak op
www.clubactie.nl .

GROTE CLUB ACTIE INTEKENLIJST: CONTANT BETAALD!
NAAM LOTENVERKOPER: ………………………………………..
Naam
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Aantal Bedrag

Betaald
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Wil je nog meer lopen verkopen download dan het formulier op www.mskgym.nl
* Heb jij 20 loten verkocht dan ontvang je een gratis toegangskaart voor een pretpark ( uitleg zie ommezijde)

