
 

 

 

Info over de Grote Clubactie 2016  - DOS VARSSEVELD 

 

Ook dit jaar doen we weer graag mee met de Grote Clubactie. En niet voor niets. Van ieder 

verkocht lot van € 3,00 komt maar liefst € 2,40 ten goede aan onze vereniging Zwem- en 

Polovereniging DOS. We kunnen daar leuke dingen van doen: extra materialen en 

bijvoorbeeld de organisatie van het jeugdkamp.  

 

Dit jaar verkopen we opnieuw door middel van betaling per 

automatische incasso. Dat betekent dat je alleen nog maar 

langs de deuren hoeft om de loten te verkopen. Het uitleveren 

van de lotnummers en de betaling van de loten loopt daarna 

automatisch via een automatische incasso. Zo kan je je 

concentreren op het verkopen en hoef je daarna dus niet meer voor het geld en de 

aflevering van de loten langs te gaan. Ook kunnen we met deze verkoopmethode de 

verkoopperiode wat verlengen.  

 

Wat betekent dit nu voor jou (en je ouders):  

 

1. Verkopen is makkelijk: de lotenkoper hoeft alleen maar zijn gegevens in te vullen en de 

rest gaat automatisch.  

2. Er is een langere tijd om te verkopen. Dit betekent dat er meer tijd is en je dus 

bijvoorbeeld ook op meer feestjes, verjaardagen en andere gezamenlijke (familie) 

bijeenkomsten het verkoopboekje rond kan laten gaan.  

3. Je kunt nu ook verkopen aan mensen die verder weg wonen en waar je dus eerder de 

loten niet kon afleveren of het geld kon incasseren. Dat gaat nu namelijk automatisch.  

 

Vorig jaar was weer een succes en we hopen de opbrengsten van de laatste jaren te 

evenaren of zelfs te overtreffen!  

 

Data om te onthouden:  

o Zaterdag 1 oktober: start verkoop loten. 

o Zaterdag 5 november tot en met zaterdag 12 november: inleveren verkoopboekjes.  

 

We wensen jullie heel veel succes met het verkopen aan 

buren, familie, vrienden, kennissen enz.! 
 

Voor vragen kun je terecht bij:  Martin Siffels  // 06-28024587 (na 19:00 uur) 

  

Kijk ook op:  www.groteclubactie.nl 

http://www.groteclubactie.nl/

