
Alles wat je moet weten over de Grote Club Actie van HC Helmond 

Vanaf 15 september doen wij mee met de Grote Club Actie! Dat betekent dat we loten gaan 

verkopen en sparen voor een Athletic Skills Track. De actie loopt tot 1 november 2018. In dit 

document lees je alles wat je moet weten over deze actie. Heb je vragen of leuke ideeën? Laat het 

ons dan weten via communicatie@hchelmond.nl 

 

De Grote Club Actie 

De Grote Clubactie zet zich al meer dan 45 jaar in voor het Nederlandse verenigingsleven door het 

organiseren van een loterij. Voor deze loterij kunnen verenigingen loten verkopen en geld inzamelen. 

Op deze manier organiseren duizenden verenigingen in Nederland eigen acties om hun doelen te 

verwezenlijken. Alle soorten verenigingen kunnen deelnemen. Groot, klein, sport of cultuur; ze 

kunnen allemaal met de Grote Clubactie extra inkomsten genereren!  

Eén lot kost € 3,00, waarvan € 2,40 wordt overgemaakt aan onze club. De overige 60 cent dragen we 

af aan de organisatie van de Grote Club Actie. We kunnen dus in korte tijd met z’n allen een 

behoorlijk bedrag bij elkaar verzamelen!  

 

Loten verkopen 

We nodigen alle leden van onze club uit om vanaf 15 september loten te gaan verkopen. Iedereen 

krijgt via zijn coach of teammanager een boekje met daarin 20 loten. Natuurlijk hopen we dat jij zo 

snel mogelijk bent uitverkocht. Mocht dit zo zijn, dan kun je altijd een nieuw boekje halen om nóg 

meer loten te verkopen.  

Als je een lot verkocht hebt, wordt deze per automatische incasso overgemaakt. Zo kan iedereen 

veilig loten verkopen en hoef je niet met veel geld over straat. De persoon die een lot van je heeft 

gekocht maakt via de loterij van De Grote Club Actie kans op mooie prijzen.  

 

Loten verkopen levert jou ook iets op! 

We sparen met z’n allen voor iets heel gaafs: een Athletic Skills Track. Maar dat doel is nog ver weg 

en we willen onze leden natuurlijk zoveel mogelijk motiveren om loten te verkopen en samen zoveel 

mogelijk geld bij elkaar te sparen! Daarom hebben we winacties: hoe meer loten je met je team 

mailto:communicatie@hchelmond.nl


verkoopt, hoe meer leuke prijzen er te winnen zijn! Hieronder lees je wat je kunt winnen met je team 

als je zoveel mogelijk loten verkoopt. 

• 80 verkochte loten per team:   Gratis ijs/chips of bitterballen voor je team 

• 180 verkochte loten per team:  Gratis ijs/chips of bitterballen voor je team 

• 280 verkochte loten per team:  Gratis bowlen of bootcamp met je team                                                                                              

• Meer dan 280 verkochte loten per team: Kans op trial bij een Athletic Skills Park 

Je kunt wekelijks het aantal verkochte loten aan ons doorgeven door dit formulier in te vullen. Geef 

daarom iedere week aan ons door hoeveel loten je team al verkocht heeft! Het invullen van het 

formulier is een kleine moeite en levert jullie leuke prijzen op.  

Vragen 

Heb je vragen of leuke ideeën, neem dan contact op met de communicatie commissie van HC 

Helmond via communicatie@hchelmond.nl. We wensen jou en je team ontzettend veel plezier 

tijdens de Grote Club Actie en hopen natuurlijk op een grote opbrengst!  
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