
De Grote Clubactie 2017 

Wijk bij Duurstede, 11-09-2017,  

Beste leden, 

Ontzettend bedankt voor je deelname aan de Grote Clubactie.  

Levitas start op zaterdag 16 september met de lotenverkoop van de Grote Clubactie. Vanaf die dag gaan we 

langs de deuren om inkomsten op te halen voor onze club.  

Dit jaar hopen wij met de opbrengst de clubkas te spekken voor renovatie van bestaande en aanschaf van 

nieuwe materialen. Daarnaast viert Levitas dit jaar haar 50 jarige jubileum waarvoor extra financiële steun zeer 

welkom is. Wij kunnen de steun van onze omgeving dus goed gebruiken! 

Levitas gaat net zoals bijna 6.000 andere verenigingen op pad. Met de Grote Clubactie realiseren verenigingen 

extra inkomsten. Een lot kost € 3,-, waarvan maar liefst 80% direct naar de club gaat. 

Mensen die loten kopen maken kans op mooie prijzen, zoals de hoofdprijs van € 100.000,-. De trekking van de 

Grote Clubactie vindt plaats op 13 december 2017. Vanaf 14 december staat de trekkingsuitslag op clubactie.nl. 

 

 

Hieronder belangrijke informatie voor de loten verkopers. 

 

De Grote Clubactie loopt van 16 September tot en met 20 november.   

 

Jij hebt een verkoop boekje van de Grote Clubactie ontvangen, lees dit boekje voor je begint even goed door. 

In dit boekje staat namelijk belangrijke informatie. 

Dit boekje bied ruimte voor 20 éénmalige machtigingen. 

 

Benader je eigen netwerk zoals je ouders, opa’s, tantes, buren of ga de hele straat langs. 

 

Geef aan dat jij loten verkoopt namens Levitas en vertel dat de kopers mooie prijzen kunnen winnen. 

De hoofdprijs is €100.000,-. 

• Laat de lotenkoper de gevraagde gegevens duidelijk leesbaar en volledig invullen bij de éénmalige 

machtiging. 

• Scheur de deurzegel uit de rechter bovenhoek af en laat deze door de koper om de deurpost plakken, 

zo weet de volgende verkoper dat aankloppen bij deze deur niet wenselijk is. 

• Scheur het bedankbriefje af en geef deze aan de koper. 

• Op het bedankbriefje staat belangrijke informatie voor de koper dus niet vergeten te geven! 

• Het bedrag wordt eenmalig afgeschreven bij de lotenkoper. 

• Het lotnummer staat op de bankafschrift. 

• Trekking is op 13 December 2017. 

• Prijswinnaars ontvangen automatisch hun prijs.   

 

Er zijn ook superloten te verkrijgen, dit is een lot die 50 reguliere loten vertegenwoordigd. 

De koste hiervan zijn €150,- de vereniging maakt hiermee kans op het Grote Clubfeest ter waarde van €5000,- 

ken je iemand of een bedrijf die zo’n lot wil kopen stuur dan een mail naar info@levitasgymdance.nl.  

 

Naast alle loten kopers kan jij ook kans maken op leuke prijzen! De Grote Clubactie stelt honderden prijzen ter 

beschikking (zoals een Playstation 4) voor de beste lotenverkopers van Nederland. Jij kan jezelf hiervoor 

aanmelden op kids.clubactie.nl. 

 

 



 

Wanneer je 20 loten hebt verkocht krijg je: 

•  € 10,- shoptegoed bij sportboxx.com. 

• 1 gratis entreekaart voor Bobbejaanland. 

• 50% korting bij Schiphol behind the scenes. 

• 50% korting bij Madame Tussauds. 

Kijk voor meer informatie en actievoorwaarden op kids.clubactie.nl. 

 

De beste loten verkoper zal namens Levitas ook nog een leuke prijs in ontvangst mogen nemen. 

 

Lever het boekje (vol of niet) tenminste voor 20 november weer in.  

In de turnhal op/bij het bureau staat een doos met daarop de tekst ”de schatkist voor je club”, ik deze doos kan 

jij jouw verkoopboekje deponeren. 

 

Is jouw boekje vol en wil je nog meer loten verkopen? 

In dat geval kan je natuurlijk een extra boekje krijgen, nieuwe boekjes of formulieren liggen in de turnhal op/bij 

het bureau. 

In de nieuwsbrief die je deze week per mail ontvangt staat ook een link naar een formulier met 

machtigingskaarten en één met bedankbriefjes, deze kan je dan eventueel thuis uitprinten.  

 

Heel veel succes, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur en Trainers Levitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


