
 

 

 
 
Beste leden, 
 
Binnenkort gaat de weer ‘De Grote Club Actie’ weer van start bij de Eerbeekse Boys! 
 
Evenals voorgaande jaren doet Eerbeekse Boys ook dit jaar weer mee met de Grote Club Actie (GCA). 
We streven er wederom naar om een hoog bedrag op te halen. Vorig jaar waren we erg succesvol 
met een resultaat van €2147,-. 
 
Welke loten verkoopt Eerbeekse Boys dit jaar? 

• Eerbeekse Boys verkoopt ook dit jaar de reguliere loten. Deze loten worden door onze pupillen 
verkocht voor Euro 3,00 per stuk. Onze lotenverkopers benaderen hun familie, buren, vrienden 
of bellen bij een willekeurig woonhuis aan. De lotenkopers vullen hun persoonlijke gegevens in, 
inclusief het bankrekeningnummer van de lotenkoper. Middels hun handtekening geven zij de 
GCA toestemming om het bedrag van de bankrekening af te schrijven. Op het lot geef je aan 
hoeveel loten iemand wil kopen (dat kunnen dus meerdere loten zijn). Onze verkopers lopen dus 
niet met contant geld rond. 
 

• Ook verkoopt Eerbeekse Boys dit jaar weer Superloten. Deze loten worden verkocht aan 
bedrijven of, zoals afgelopen jaar, aan seniorenteams. Een Superlot, bestaande uit 50 loten van € 
3,-, is uitermate geschikt om te verkopen aan sponsors en lokale bedrijven. Daarnaast is gebleken 
dat Superloten ook veel worden verkocht aan seniorenteams binnen 
de vereniging. Een Superlot is een mooie vorm van mini-sponsoring 
waarbij de koper, na het afgeven van een eenmalige machtiging, 50 
lotnummers op zijn bankafschrift ontvangt. De vereniging geeft de 
koper van het Superlot ook een symbolisch fysiek lot. 
De superloten worden door de Grote Club Actie Commissie verkocht. 
Belangstellenden kunnen zich melden bij Jelke Willems. 
 

Hoe gaan onze pupillen aan het werk: 
Op zaterdagochtend 14 september a.s. begint de uitreiking van de GCA-
boekjes. De boekjes worden uitgereikt in de kantine tussen 10-12 uur. 
Als je een boekje hebt verkocht (of een deel daarvan), dan breng je deze 
boekjes op zaterdagochtend naar de kantine (tussen 10-12 uur). Diegene 
die het boekje inlevert (met minimaal 5 verkochte loten) ontvangt een 
flesje AA of andere frisdrank!  
 
Uitgifte van nieuwe boekjes vindt uitsluitend plaats op zaterdagochtend 
tussen 10-12 uur in de kantine. 
 
Hoe meer loten je verkoopt, hoe groter de prijzen! (zie prijzenoverzicht hieronder).  
Alle leden krijgen de kans om deze fantastische prijzen te winnen.  
 
Junioren en Senioren 
Koop je een boekje of verkoop je een vol boekje met loten, dan lever je deze in aan de bar in de 
kantine van Eerbeekse Boys. Uitgangspunt is dat we streven dat elk juniorenteam een volledig boekje 
koopt/verkoopt.  
 
 

Mauro van Dongen was in 2018 
topverkoper met 63 loten. Hij 
won het gesigneerde Vitesse 
shirt en een 100% Voetbal bon. 



 

 

 
 
Algemene informatie 
De verkoop start op: 14 september  
De verkoop eindigt bij Eerbeekse Boys op: 17 november a.s. 
 
Veel succes gewenst namens de Grote Club Actie Commissie, 
 
Jelke Willems, Menno Koenders, Marco Kars en Jur Schotpoort 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prijzenlijst voor de leden: 

Onderstaande prijzen win je als je grotere aantallen loten verkoopt! 

1. Bij verkoop van 50 loten -> Een waardebon van 100% Voetbal van Euro 25,- 
2. Bij verkoop van 20 loten -> Een waardebon van 100% Voetbal van Euro 10,- 
3. Bij inlevering van je lotenboekje (dat hoeft geen vol boekje te zijn, minimaal 5 loten) ontvang 

je een flesje AA of een andere frisdrank 
4. Bij verkopen boven de 50 loten, wordt de prijs verhoogd per 10 loten  

(bijvoorbeeld 60 loten = waardebon van Euro 30,-) 
5. Het jeugdlid die de meeste loten verkoopt (excl. superloten) ontvangt een voetbalshirt van 

een Betaald Voetbal Organisatie uit Nederland (vorig jaar was dat het shirt van Vitesse). 
 
Verkoop je of wil je een super lot verkopen ter waarde van Euro 150,00, meld je dan bij Jelke 
Willems.  
 
Jelke Willems 
Telefoon: +31 6 18 12 08 31 
E-mail: jelke96@hotmail.com 

 
 
 


