
  

 
 

 
 
 
Beste Lotenverkopers, 

 

Ook dit jaar wordt de “Grote Clubactie” georganiseerd, de jaarlijkse 
landelijke loterij die verenigingen ondersteund. 
80% van de verkochte loten gaat rechtstreeks naar jouw vereniging. 
Dit is maar liefst €2,40 per lot! 
Ook dit jaar doet korfbalvereniging TOGO hieraan mee. Vorig jaar 
hebben we het bedrag van € 1837,= overgehouden. Dit geld heeft de 
vereniging onder andere gebruikt om de Verenigingscommissie te 
ondersteunen met hun vele activiteiten.  
Natuurlijk hebben we jullie steun ook dit jaar weer hard nodig. 

 
Dit jaar willen we naast het ondersteunen 
van de club ook proberen om voldoende 
geld in te zamelen voor                              
nieuwe barkrukken 
zo maken we de kantine nog gezelliger. 

 
Naast dit mooie doel en de vele 
mooie prijzen die in de loterij te 
winnen zijn, maken de verkopers 
kans op leuke prijzen met de Kids-
verkoopwedstrijd. 

 

Iedere verkoper die 20 of meer loten 
verkoopt, kan meedoen met de kids- 
verkoopwedstrijd.  
Kijk snel op: kids.clubactie.nl 
Ook mag je bij Addy een voucher 
ophalen voor een dagje weg. 

 
Maar, dit is nog niet alles! Dit jaar 
word jij beloond voor het aantal 
loten dat je verkoopt. Hoe meer 
loten je verkoopt, hoe mooier het 
cadeau. 
 
Voorbeeld: je verkoopt 25 loten dan 
krijg je van de nieuwe kledinglijn een 
inschiet shirt met jouw naam achterop! 

 

Beloningen loten verkoop 

Totaal aantal 
loten verkocht Cadeau 

5-14 TOGO Sleutelhanger 
15-24 TOGO Pet 
25-34 Nieuw inschietshirt + naam 
35-44 Sporttas met ondervak + naam 
45-…. Hooded sweater + naam 



    
 

 
 
 
 
Vandaag hebben jullie deze brief samen met het verkoopboekje ontvangen. 
Controleer of jouw naam en team erop vermeld staat, dit is belangrijk voor 
clubactie. 

 
De verkoop van de loten start op: zaterdag 14 september. 

 

Een lot kost €3,00 waarvan dus €2,40 naar KV TOGO gaat. 
 

Je gaat langs de deuren, vrienden en familie om loten te verkopen. 
Zorg ervoor dat deze lotenkopers hun gegevens in jouw boekje schrijven 
(let op dat ze het IBAN invullen en het liefst hun naam in blokletters!). 

 

Geef het bedankbriefje aan de lotenkoper. 

Als het boekje vol is, stop deze dan in de “lotenbox” in de kantine. 
Gaat de verkoop goed en wil je nog meer verkopen? Vraag dan gerust om 
nog een boekje bij jouw trainer of bij Addy. 
Kijk voor tips en trucs op kids.clubactie.nl, je kan je hier ook inschrijven 
voor de Kids-verkoopwedstrijd. 

 
De boekjes met verkochte loten kunnen tot uiterlijk 26 oktober 
ingeleverd worden voor verwerking. 
Dit kan tot 26 oktober in de “lotenbox” in de kantine of je 
kan je ze  afgeven bij je eigen trainer of bij Addy.  
Haar adres is: De Stelle 23 te Goes. 

 
Heb je nog vragen, of er zijn dingen onduidelijk, vraag het gerust 
aan jouw trainer of de grote clubactie coördinator Addy Rouw. 

We wensen iedereen héél véél succes met de verkoop en we zijn benieuwd 
wie we allemaal mogen bedanken voor hun inzet met een mooi cadeau. 
 

Alvast bedankt voor jullie inzet!!! 
 
 
 
 
 

Het bestuur van KV TOGO. 
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