HOCKEY VERENIGING ZEVENAAR (HVZ)
Grote Club actie 2019
Verkoop vanaf: 14

SEPTEMBER

Inleveren uiterlijk: 4

NOVEMBER

Beste ouders, verzorgers en coaches,

Vanaf 14 september gaan de HVZ jeugdleden op pad om zoveel mogelijk loten van de Grote Club Actie te
verkopen. 80% van de inleg gaat direct naar HVZ. Het succes wordt door jullie en de inzet en het enthousiasme
van de kinderen bepaald. Wij stellen het bijzonder op prijs wanner jullie de kinderen zoveel mogelijk helpen en
stimuleren. Vorig jaar hebben we met elkaar wederom een fantastisch bedrag opgehaald, namelijk bijna EUR
2.400,-!.
Al een lot voor 3 euro!
Een lot kost €3,- per stuk, van elk verkocht lot gaat
€ 2,40 naar HVZ. Dus reken als ieder jeugdlid 10
loten verkoopt aan ouders, opa/oma, familie en
buren dan levert dat € 24,- op voor de clubkas!
Koop als team een superlot
JE kunt ook als team (samen met de ouders) een
SUPERLOT kopen. Het heeft namelijk een
verkoopwaarde van € 150, waarvan ook weer 80%
(en dus € 120,-) naar de club gaat.

Ieder verkocht SUPERLOT geeft kans op het GROTE
CLUBFEEST (t.w.v. € 5.000,-) voor HVZ en jouw
team in het bijzonder. Maar voor de koper zelf is het
SUPERLOT ook interessant; hij ontvangt vijftig
reguliere loten waarmee hij zijn winkansen op de
prijzen van de Grote Clubactie aanzienlijk vergroot.
SUPERLOTEN worden verkocht via het secretariaat
(secretariaat@hvz.info)

Spelregels & Tips
•

•

•

•
•

Verkoop door jeugdleden start op 14 september. Een snelle start is belangrijk anders hebben familieleden,
buren, kennissen al loten gekocht bij kinderen van andere verenigingen. Het is verstandig om buren,
bekenden en familie alvast te informeren dat de kinderen langskomen met de loten.
Dit jaar zijn er voor het eerst ook niet thuis kaartjes, die je kunt achterlaten in de brievenbus. Via
www.clubactie.nl/gemist kan men dan alsnog HVZ als vereniging selecteren en online loten kopen. Kopers
ontvangen hun lot(en) dan direct per e-mail.
De coaches of trainers van ieder jeugdteam delen Grote Club boekjes uit. In dit boekje zitten 23 loten. Op
het lot worden de bankgegevens ingevuld. Dit is een eenmalige incassomachtiging, dus de kinderen hoeven
niet met geld over straat. Extra boekjes met loten zijn natuurlijk beschikbaar. Ingevulde boekjes kunnen in
de box in de hal van het clubhuis worden gedeponeerd of in de brievenbus van de Marshallstraat 3 in
Zevenaar.
Kopers ontvangen geen fysiek lot, maar op het bankafschrift staat hun lotnummer vermeld. De trekking is
11 december.
Het is belangrijk om te controleren of de koper het formulier volledig en leesbaar invult, zodat het lot
ingevoerd kan worden voor registratie. Anders kunnen wij het lot niet als verkoop registreren!

•
Laten we er met elkaar voor gaan om het behaalde resultaat van 2018 te overschrijden!! Om dit te realiseren
hebben we ook de teams van de B & A junioren en de seniorenteams uitgedaagd om bij te dragen door het
kopen van loten!

