
 

16 september 2017 

De Grote Clubactie 2017  van PSV Zeldenrust en Hovens Collin Verpakkingen 

Beste leden en betrokken mensen van PSV Zeldenrust Velden, 

 
Dit jaar heeft onze vereniging zich voor de eerste keer opgegeven om deel te nemen aan de Grote Clubactie. 

• Wat houdt dat in? 
De Grote Clubactie is een loterij.  Elke club kan zich hiervoor opgeven. Een lot kost € 3,-. Van dit lot gaat € 0,60 naar 
de organisatie van de Grote Club Actie en € 2,40 gaat naar de clubkas.  De koper van het lot kan prachtige prijzen 
winnen en steunt daarmee onze club.  

• Wat is de beloning voor de lotenverkoper? 
Als je 20 loten verkoopt of meer, mag je kiezen uit een van de volgende opties: 

o Gratis entreekaart voor Bobbejaanland 
o Gratis entreekaart voor Madame Tussauds 
o Dagje Schiphol achter de schermen 

Daarnaast ontvang je € 10,- shoptegoed bij Sportboxx.com     
Als je de 20 loten verkocht hebt, meld je dan bij een van onderstaande club-coördinators.  Je ontvangt dan een 
voucher. Met deze voucher kun je je keuze kenbaar maken. 
 
Daarnaast houdt de Grote Clubactie ook bij welke de beste lotenverkoper van Nederland is. Er zijn honderden 
prijzen te winnen.  Om hieraan mee te doen, moet je jezelf opgeven op de site  kids.clubactie.nl 

• Wat doet Hovens Collin Verpakkingen als bijdrage? 
Als club vinden we het erg leuk als we op wedstrijden een eenheid vormen. Hovens Collin Verpakkingen stelt een 
nieuw zadeldek ter beschikking met aan een kant ons verenigingslogo en aan de andere kant haar logo. 
Als je als lotenverkoper inderdaad de 20 loten of meer verkocht hebt, kan je een geschikte maat zadeldek uitzoeken 
bij een van onderstaande club-coördinators.  

• Het hoe, wat en wanneer over de Grote Club Actie 
De verkoop van de loten start vandaag 16 september tot 23 november.  Op uiterlijk 18 november moeten de 
boekjes met de laatst verkochte loten bij  een van onderstaande club-coördinators ingeleverd zijn.  Zij moeten deze 
namelijk nog doorgeven aan de organisatie van de Grote Clubactie.   
Een boekje krijgt jouw naam en  bevat 20 eenmalige machtigingen. Zo kan een lotenkoper door de datum, 
handtekening, zijn NAW, adres en bankgegevens in te vullen een eenmalige machtiging geven om met 1 of natuurlijk 
meer loten mee te doen.  
De lotenkoper krijgt een voucher als bewijs dat hij of zij mee doet aan de actie. Let op de koper MOET minimaal 18 
jaar zijn. De getekende machtiging blijft in jouw boekje zitten.  Is het boekje vol, dan lever je dit direct in bij een van 
onderstaande club-coördinators.  Het/de lotnummer(s) staan op het bankafschrift dat de lotenkoper thuis ontvangt.  
Nieuwe boekjes zijn natuurlijk ook verkrijgbaar bij een van de club-coördinators. 

• Wat valt er nog meer te vertellen over deze Grote Clubactie 
Er zijn nog meer acties inbegrepen, zoals het Superlot met een inkoopwaarde van € 150,- . De Club maakt dan kans 
op het Grote Clubfeest t.w.v. € 5.000,- .   Je kunt ook online meedoen aan de actie, door dit op onze Site 
www.PSVzeldenrust.nl te publiceren. Dat is echter nog niet ingericht. Maar wie weet….. 
 

Doe mee en meld je bij een van de club-coördinators. 
 
PSV Zeldenrust 
Club-coördinators  voor de Grote Club-actie: 
Monique Schoofs 
Nynke Lommen 

http://www.psvzeldenrust.nl/

