
 
Beste coach, 
 
Elk jaar in het najaar vindt de Grote Clubactie plaats. Dit jaar doet 
HCZ ook weer mee en wij willen natuurlijk zoveel mogelijk loten 
verkopen.  
Van de opbrengst gaat maar liefst 80% (ofwel € 2,40 per lot) naar 
onze club! En dat geld kunnen wij goed gebruiken voor bijvoorbeeld 
mooie nieuwe trainingsmaterialen.      
 
De loten kopers maken vervolgens kans op mooie prijzen.  
 
Om de lotenverkoop soepel te laten verlopen, hebben wij uw hulp 
nodig. 
 
Waarmee kunt u ons helpen?  
1 uitdelen 
2 motiveren 
3 innemen 
 
Op de zaterdagen 8 en 15 september liggen de enveloppen klaar bij 
de wedstrijdtafel. Graag de envelop voor uw team hier ophalen.  
In deze envelop vindt u voor iedere speler 6 loten plus een envelop 
om het geld in te stoppen.  
1. Wilt u deze uiterlijk 15 september uitdelen aan uw spelers?  
 
De Grote Clubactie start op zaterdag 15 september. Vanaf die dag 
mag begonnen worden met de lotenverkoop. Een lot kost € 3,00 en 
kan aan iedereen verkocht worden. Het is de bedoeling dat de loten 
tegen contante betaling verkocht worden; de speler krijgt € 3,00 en 
de loten koper krijgt het lot. De opbrengst van de lotenverkoop moet 
de speler verzamelen in zijn of haar envelop. 
 
2. Aan de coaches vragen wij om de spelers te motiveren en te 
stimuleren om zoveel mogelijk loten te verkopen in de periode 
van 15 september – 27 oktober. 
Dit is iedere jaar weer een unieke kans om extra geld in te zamelen 
zodat we voor de club en dus voor de leden extra dingen kunnen 
doen die anders niet mogelijk zijn.  
 
3. Vervolgens om alle enveloppen te verzamelen en deze 
zaterdag 27 oktober weer bij ons in te leveren in de grote 
blauwe container in de kantine naast de wedstrijdtafel.  
Het daadwerkelijk verkopen van de loten is dus aan de spelers zelf! 
In de flyer voor de lotenverkopers staat de  belangrijkste informatie 



toegelicht. Dus ook dat zij de envelop zaterdag 27 oktober weer bij 
de coaches in moeten leveren.  
De loten zijn geld waard! Ze zijn namelijk gekocht door de club. Gooi 
loten dus niet weg. Mocht het onverhoopt niet lukken om de loten te 
verkopen, lever de niet verkochte loten in dezelfde envelop dan weer 
in. 
 
Vragen 
Wilt u meer weten over de Grote Clubactie of heeft u nog vragen? 
Kijk dan op de site (www.hczwolle.nl/groteclubactie). Daar geven we 
antwoord op veel gestelde vragen. 
Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u mailen naar gca@hczwolle.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Commissie Grote Clubactie 
Yvonne Zuidema 

 
 
Nog even een aantal belangrijke data onder elkaar: 
·Zaterdag 8 of 15 september: afhalen envelop met loten bij de 
wedstrijdtafel 
·Zaterdag 15 september: start loten verkoop 
. tussen 15 september en 27 oktober: motiveren / stimuleren 
verkoop loten bij uw team 
·Zaterdag 27 oktober: inleveren envelop in de blauwe container bij 
de wedstrijdtafel 
.12 december trekking Grote clubactie 
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