
                                                                                                              
 

 

Beste ouder, 
 
Elk najaar vindt de Grote Clubactie plaats en ook dit jaar doet HC Zwolle mee. Natuurlijk willen wij 
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 Lotenkopers maken vervolgens kans op fantastische prijzen. Hieronder vind je meer informatie 
over hoe de actie in elkaar steekt en wat er wordt verwacht van de betreffende jeugdleden alias 
lotenverkopers. 

 
Wat is de bedoeling ? 
Van de coach ontvangen alle jeugdleden 6 loten met een envelop. De Grote Clubactie start op 
zaterdag 15 september. Vanaf die dag kunnen ze beginnen met het verkopen van de loten. Een lot 
kost € 3,00. De loten  mogen aan iedereen wordt verkocht, familie, vrienden, buren, juf, meester etc. 
Het is de bedoeling dat het verkochte lot aan de lotenkoper wordt gegeven en dat de € 3,00 die per 
lot wordt ontvangen in de envelop wordt gestopt.  Klaar met verkopen?  Dan moet de gevulde 
envelop graag z.s.m. maar uiterlijk  zaterdag 27 oktober bij de coach ingeleverd worden.  
 
Ze hebben dus zes weken de tijd om zes loten te verkopen. Zijn alle loten verkocht en willen ze nog 
meer verkopen ? Dat kan natuurlijk ! Dan graag een e-mail sturen naar gca@hczwolle.nl en wij 
zorgen dat de verkoper spoedig nieuwe loten ontvangt.  
 
Dit is elk jaar weer een unieke kans om extra geld in te zamelen zodat we voor de club, en dus de 
leden, extra dingen kunnen doen die anders niet mogelijk zijn. 
 

Wat kun je winnen met de loten? 
Naast de hoofdprijs van € 100.000,- zijn in de loterij van de Grote Clubactie veel mooie prijzen te 
winnen.  Zo kunnen lotenkopers bijvoorbeeld een Volkswagen UP, of een reischeque voor een luxe 
campingvakantie van Vacanceselect t.w.v. € 2.500,- winnen.  Wie wil met zulke mooie prijzen nu 
geen lot kopen?  En er valt nog veel meer te winnen! Kijk op www.clubactie.nl/prijzen voor een 
overzicht van alle prijzen. De trekking is 12 december. 
 

Bovendien heeft de Grote Club Actie ook prijzen voor topverkopers ! De beste lotenverkopers maken 
namelijk kans op een Playstation 4, een fiets of entreekaarten voor een pretpark. Voor meer info ga 
je naar www.kids.clubactie.nl 
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Vragen 
Meer weten over de Grote Clubactie of zijn er nog vragen? Een bezoek aan onze site 
(www.hczwolle.nl/groteclubactie) geeft antwoord op veel gestelde vragen. Mochten er dan nog 
steeds zaken onduidelijk zijn, dan  geven wij graag antwoord op uw vragen. Ons e-mailadres is: 
gca@hczwolle.nl 
 
Wij hopen dat we dit jaar weer een geweldig resultaat neerzetten. Heel veel succes met de verkoop 
van de loten! 
 
Met vriendelijke groet, 
Commissie Grote Clubactie 

Yvonne Zuidema 

Nog even twee belangrijke data onder elkaar: 

• Zaterdag 15 september: start loten verkoop 
• Uiterlijk zaterdag 27 oktober: inleveren envelop met geld bij je coach 

PS. De loten zijn geld waard! Ze zijn namelijk gekocht door de club. Gooi de loten dus niet weg. Mocht 
het onverhoopt niet lukken om de loten te verkopen, lever de loten dan weer bij ons in. 
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