
Grote Clubactie 2018 ‘Samen sterk voor HCZ” 
 
Veel gestelde vragen voor lotenverkopers (C-, D- en E-jeugd): 
 
Vanaf wanneer mag ik loten verkopen? 

� Je mag loten verkopen vanaf zaterdag 15 september. Je hebt zes (6) weken de tijd om de 
loten te verkopen. Onze tip: Start meteen op 15 september. Dan ben jij de eerste in de wijk 
die met loten langskomt! 

 
Aan wie kan ik loten verkopen? 

� Aan iedereen, bijvoorbeeld je ouders, opa of oma, oom of tante, de buren, vrienden en 
bekenden of trek verder de wijk in. 

 
Wat moet ik doen als ik een lot verkoop? 

� Je geeft de koper meteen zijn/haar lot(en).  
� Er hoeft niets op het lot te worden ingevuld!  
� De koper geeft jou 3 euro per lot. Dit geld bewaar je in de envelop. 

 
Moeten de loten contant betaald worden of kan dit ook via de bank? 

� De loten kosten 3 euro per lot en kunnen alleen contant betaald worden. Het geld bewaar je 
in de envelop. 

 
Ben ik verplicht om loten te verkopen? 

� Nee, je bent niet verplicht om loten te verkopen. Maar we hopen wel dat je hier je best voor 
doet! 

 
Moet ik alle 6 loten verkopen? 

� Natuurlijk hopen we dat jullie allemaal de 6 loten verkopen. Hiermee kun je onze club helpen 
om veel geld te verdienen. En met dit geld kan de club dingen doen of aanschaffen die 
anders niet hadden gekund, en daar profiteren de leden (jullie) weer van. 
Lukt de verkoop je niet, dan lever je de niet verkochte loten weer in (in je envelop) bij je 
coach. 

 
Mag ik ook meer dan 6 loten verkopen? 

� Natuurlijk mag je meer loten verkopen. Graag zelfs! Hoe meer loten je verkoopt hoe meer 
inkomsten onze club ontvangt. Extra loten kun je aanvragen via gca@hczwolle.nl ovv naam, 
adres, team en het aantal extra loten dat je wilt ontvangen. 

 
Wat moet ik doen met de loten die ik niet heb verkocht? 

� Uiterlijk 27 oktober lever je je envelop in bij je coach met het geld dat je hebt ontvangen 
voor de loten die je hebt verkocht. De loten die je niet hebt verkocht doe je ook in deze 
envelop. Deze loten zijn geld waard en kan de club misschien nog verkopen. De coach geeft 
de loten aan de commissie van de Grote Clubactie. 

 
Tot wanneer kan ik loten verkopen? 

� Je kunt loten verkopen tot 27 oktober. Op 27 oktober lever je jouw envelop met geld (en 
eventueel niet-verkochte loten) in bij je coach. 

 
Ik ben één of meer loten kwijtgeraakt. Wat moet ik doen? 

� Vertel dit aan je coach. Hij of zij zal dit op de envelop schrijven, zodat de commissie hiermee 
rekening kan houden. Een mail sturen naar gca@hczwolle.nl kan ook. 
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Wat kunnen lotenkopers winnen? 

� 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! winnen of een 
reischeque voor een luxe campingvakantie van Vacanceselect t.w.v. € 2.500,-. Er valt nog 
veel meer te winnen! Kijk op www.clubactie.nl/prijzen voor een overzicht van alle prijzen. 
De trekking is 12 december. 

 
Wat kan ik zelf winnen als ik veel loten verkoop? 

� Meer informatie hierover en de actievoorwaarden vind je op www.kids.clubactie.nl. 
 
Waar kan ik de brief vinden die ik bij de loten heb ontvangen? 

� Onderaan de tekst over de Grote Clubactie op de website vind je een link naar deze brief. 
 
Staat je vraag er niet bij? 

� Mail je vraag naar gca@hczwolle.nl 
 
 
Heel veel succes! 
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