
     

 
 

 

NOVA verkoopt loten met de Grote Clubactie 
 

Hoi NOVA-lid, 
 
Zaterdag 24 september start de Grote Clubactie. Dit is een landelijke actie voor verenigingen om een leuk 
bedrag voor de club te verdienen. Nova doet ook mee en natuurlijk willen we zoveel mogelijk loten verkopen. 
Een lot kost € 3,- en van de opbrengst gaat 80% (= € 2,40) naar onze clubkas! 

 
Dit is hoe het werkt: 
Met een verkoopboekje of de kaart aan je key-koord verkoop je loten aan familie, vrienden en buren. Zij 

kunnen online loten kopen met hun telefoon door jouw persoonlijke QR-code op de kaart aan je key-koord te 
scannen. Ze komen dan direct op jouw online verkooppagina.  
Wil je ook loten verkopen via een boekje? Dan kan je een boekje via een van ons krijgen. Met een pen kan in 
het boekje het machtigingsformulier voor loten ingevuld worden.  
Bekijk ook de instructie op de achterzijde van deze brief. 

 
TIP: Scan je eigen QR-code en deel je verkooplink via WhatsApp en e-mail met familie en vrienden. 
 

Vanuit Nova maak je voor je team* kans op de volgende prijzen bij een bepaald aantal verkochte 
loten: 
Een lekkere verrassing bij 75 verkochte loten; 
Een schrapkaart t.w.v. € 20,00 te besteden in CasaNova bij 100 verkochte loten; 
Een eigen inschietbal bij 150 verkochte loten. 

 
Het team dat de meeste loten verkoopt, krijgt nog een extra verrassing. Deze maken wij nog niet bekend. 
De prijzen van Nova worden aan het einde van het zaalseizoen uitgereikt. 
 
*stimuleer je teamleden om gezamenlijk dit doel te behalen. Hoe meer je per team verkoopt, hoe leuker de 
prijzen. 
 
Vanuit de Grote Clubactie maak je kans op nog meer te gekke prijzen**: 

Via je eigen verkooppagina kan je zien waarvoor je in aanmerking kan komen. Dit kun je winnen: 
- Bij 25 verkochte loten ontvang je de Grote Clubactie Medaille! 
- Door jouw verkoopfilmpje te delen met #groteclubactie maak je kans op coole prijzen  
- Bij 40 verkochte loten heb je altijd prijs via de Kids-verkoopwedstrijd en maak je zelfs kans op een 

PlayStation 5! 
 
**de prijzen die te winnen zijn bij de Grote Clubactie zijn individuele prijzen, dus hoe meer loten je verkoopt, 

hoe meer kans je maakt op mooie prijzen. 
 
Check online jouw lotenstand en verdien badges 
Op je eigen verkooppagina bekijk je jouw lotenmeter, stand in het team en je verdiende 
badges. Ook ontvang je een mail als je een lot verkoopt. 

 
Zo log je in op je eigen online verkooppagina: 
1. Scan je persoonlijke QR-code op de voorkant van je boekje  
2. Klik op ‘Mijn stand’ (rechtsboven op je online verkooppagina) 
3. Vul je inlogcode in (deze staat op de QR-code sticker op je boekje)  



Superloten 
Weet je dat je ook in 1 keer 50 loten kan verkopen als je een superlot verkoopt? Dit superlot kost € 150,- euro; 

waarvan € 120,- euro naar onze clubkas gaat. Dit superlot kan je verkopen aan bijvoorbeeld de eigenaar van 
een winkel of familieleden met een eigen bedrijf. Dit superlot staat niet in je verkoopboekje, maar kan je bij 
ons verkrijgen. Voor vragen over een superlot kan je ook bij ons terecht. 
 
Verkoopboekje inleveren 
Ben je klaar met verkopen? Lever je boekje vóór 12 november 2022 in bij Nynke de Boer of Helen Wennekes. 
 
Wij wensen je heel veel plezier en succes met de verkoop van de loten! Heb je vragen? Stel ze gerust! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Nynke de Boer, 06-27101246 
Helen Wennekes, 06-27377117     
 
 
 


