
                                                                        
                                                        
Bilthoven, september 2020 
 
Beste lotenverkoper, 
 
Ook dit jaar doet Nova weer mee met de Grote Clubactie die op aanstaande zaterdag 19 september 
van start gaat. Vanaf die dag mag je beginnen met de lotenverkoop aan de deur. 
 
Coronaproef verkoopboekje 
Alle jeugdleden (kangoeroes tot en met de A-jeugd) zullen via het verkoopboekje op een 
verantwoorde manier loten gaan verkopen, die (Corona) veilig is voor zowel de verkopers als de 
kopers. Op de voorzijde van het boekje staat een persoonlijke QR-code die verkopers (bijvoorbeeld 
via WhatsApp) kunnen delen met familie en/of vrienden etc. Daarnaast kan de persoonlijke QR-code 
door de koper aan de deur op afstand worden gescand met de telefoon. De koper vult dan online 
zijn/haar gegevens in met een eenmalige machtiging aan de club. Na het scannen van de QR-code 
komen de kopers automatisch op jouw pagina. Als de gegevens volledig zijn ingevuld, is het lot 
gekocht. Het verkochte lot komt automatisch op jouw naam te staan. Zo kunnen wij exact bijhouden 
hoeveel loten je hebt verkocht.  
 
Prijzen voor de lotenverkopers 
De lotenverkopers krijgen een vergoeding als beloning voor het verkopen van de loten: per 10 
verkochte loten 2 euro, per 20 loten 4 euro enzovoorts. Daarnaast hebben wij dit jaar weer een 
extraatje: Als je 50 loten of meer verkoopt dan verdubbelen wij het geldbedrag. Dus als je 50 loten 
verkoopt, krijg je niet 10 euro maar 20 euro. 
 
20-loten-actie vanuit de Grote Clubactie 
Bij 20 of meer verkochte loten krijg je een 20-loten-waardenbon. Met die waardebon krijg jij flinke 
korting op leuke dagjes uit, gratis entreekaartjes en leuke aanbiedingen bij het uitzoeken van een 
nieuwe sportoutfit. 
 
Senioren 
Van de senioren verwachten wij dat ze minimaal 2 loten per teamlid afnemen.  
 
Superloten 
Ook dit jaar kunnen er superloten verkocht worden, bijvoorbeeld aan lokale bedrijven of 
seniorenteams. Met een Superlot verkoop je 50 Grote Clubactie Loten in één keer voor 150 euro. Dat 
betekent 120 euro (= 80%) voor jouw vereniging. Voor meer informatie kun je terecht bij mij. 
 
Wij hopen dat we dit jaar weer een geweldig resultaat zullen neerzetten en het aantal verkochte 
loten van vorig jaar kunnen overtreffen. 
 
Ik wens jullie veel succes met de verkoop van de loten! 
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