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Clubtober
1 oktober is de landelijke start van 

de Grote Clubactie. Hebben jullie al 

nagedacht over een leuke aftrap? 

Samen starten is goed voor de 

teamspirit. Misschien wel samen 

met andere leden langs de deuren 

in clubtenue en na afloop een 

hapje en drankje. Zet de maand 

oktober in het teken van de Grote 

Clubactie: Clubtober. 

Stimuleren verkopers
De Grote Clubactie valt of staat 

met de motivatie van jullie leden. 

Een eigen verkoopwedstrijd is een 

Zaterdag 1 oktober 2016:  
Landelijke start Grote Clubactie! 
De start van de Grote Clubactie komt steeds dichterbij. Zaterdag 1 oktober is het zover.  
Bij veel clubs zijn de voorbereidingen al in volle gang.  In deze editie van de Clubkrant bieden 
wij jullie inspiratie en tips. Op naar een succesvolle Grote Clubactie 2016!

bestelling ontvangt. Hierop kunt u 

het clubdoel vermelden. Leden 

verkopen beter als het doel ze 

direct iets oplevert.

Mooiste uurtje
Met de opbrengst kan het doel 

gerealiseerd worden. Het doel 

draagt bij aan de mooiste uurtjes 

van de week. Die beleef je op de 

club. Nu, maar graag ook in de 

toekomst! Wij wensen jullie veel 

succes toe en vergeet niet om de 

successen (groots) te vieren! 

goed idee. Wij organiseren weer de 

20-loten-actie en de landelijke 

Kids-verkoopwedstrijd. Nieuw dit 

jaar is dat lotenverkopers een film 

van Pathé Thuis ontvangen. Meer 

informatie hierover vindt u op 

pagina 3. Op deze pagina geven wij 

u ook een heleboel tips. Vergeet 

bijvoorbeeld niet om ouders en 

leiders te informeren middels een 

voorlichtingsbijeenkomst of een 

begeleidende brief. Maak jullie 

Grote Clubactie bekend! Om de 

tussentijdse stand door te geven 

kunt u gebruik maken van de 

lotenmeter, die u gratis bij de 

DE GROTE CLUBKRANT
Oplage: 6.000 | september 2016

Clubtober
Oktober is  

Grote Clubactie-maand!
Bekijk pagina 2  

voor alle belangrijke data.

De mooiste uurtjes van de week beleeft u 
bij uw vereniging! Wat was die van u?
Meer informatie vindt u op pagina 6.

 Deel het met MOOISTEUURTJEDeel het met     MOOISTEUURTJE

Nieuw! Lotenverkopers ontvangen  
een film van Pathé Thuis cadeau.
Lees verder op pagina 3.
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Peter Paul Koenders, penningmees-

ter, vertelt: “Met de Grote Clubactie 

kun je relatief gemakkelijk veel geld 

genereren voor de vereniging. Met 

de gerealiseerde opbrengst kopen 

we nieuwe materialen die nodig 

zijn voor wedstrijden en trainingen.” 

Vanaf het eerste jaar dat de vereni-

ging meedeed, 2000, verdubbelt de 

opbrengst steeds. Daarbij spelen 

vooral de verbeteringen in de eigen 

aanpak een grote rol. “In 2015  

hebben we voornamelijk de leiders 

We geven dan ook meteen onze 

doelstelling aan: wat gebeurt er met 

het geld? Het is belangrijk dat je 

weet waarvoor je de loten verkoopt. 

Dat stimuleert. 

 

Voor ons is belangrijk: 
op tijd aankondigen dat 
de Grote Clubactie weer 
gaat beginnen. Dat doen 
we op onze website maar 
ook via Twitter en recht-
streeks aan de leden. 

En we bouwen steeds een concur-

rentie-element in om hoger uit te 

komen dan het jaar ervoor. Dit jaar 

zetten we meer in op de oudere 

teams.”

“Als penningmeester ben ik indirect 

bij onze Grote Clubactie betrokken. 

Als bestuurslid ben ik medeverant-

woordelijk voor de belangrijkste 

motivator: de doelstelling. Wat  

ik vooral geleerd heb van onze 

clubacties en meegeef aan andere 

verenigingen: pak de organisatie 

planmatig aan en communiceer 

duidelijk en regelmatig.”  

van de jeugdleden gestimuleerd 

met de doelstelling: nieuw materiaal 

kopen voor de jeugdleden. Daardoor 

werd het belang en het enthousiasme 

voor en van hen meteen heel groot.” 

Vanaf het eerste jaar dat 
de vereniging meedeed, 
2000, verdubbelt de  
opbrengst steeds. 

Zoals de meeste penningmeesters 

is ook Peter Paul altijd bezig met 

het sluitend krijgen van de begro-

ting. “Daarom is de Grote Clubactie 

voor ons belangrijk. Het is een  

makkelijke manier om aan extra  

inkomsten te komen, met bewezen 

resultaat. Maar dat gaat niet van-

zelf. We leren van onze clubacties. 

Voor ons is belangrijk: op tijd aan-

kondigen dat de Grote Clubactie 

weer gaat beginnen. Dat doen we 

op onze website maar ook via  

Twitter en rechtstreeks aan de leden. 

Voetbalvereniging Heerenveen bestaat al sinds 1920. Met deze lange geschiedenis is de 
vereniging diepgeworteld in de omgeving. De vereniging kent een groot ledenaantal. Zo’n 
600 junioren en 125 senioren staan garant voor heel wat voetbaltalent en spektakel. Evenals 
tientallen vrijwilligers die dit mogelijk maken. Een vereniging kost geld. Veel geld. Om extra 
inkomsten te genereren kiest de vereniging al zo’n 15 jaar voor de Grote Clubactie. En ieder 
jaar met meer succes. 

“ Ieder jaar brengt de Grote Clubactie ons 
meer op”

Hieronder vindt u alle belangrijke data rondom de Grote Clubactie 2016. 

22 september 2016
Bezorging verkoopmateriaal en loten

1 oktober 2016
Start landelijke lotenverkoop  
Grote Clubactie!

17 november 2016 
   Sluiting nabestellen contante loten  
en Superloten

   Sluiting invoer lotenkopers met  
eenmalige machtiging

   Sluiting online lotenverkoop

1 december 2016 
Ontvangst vouchers 20-loten-actie

7 december 2016
   Laatste dag contante lotenverkoop
   Sluiting inschrijving Kids-verkoopwedstrijd

8 december 2016
   Trekking Grote Clubactie
   Trekking Superlot
   Publicatiedatum trekkingsuitslag

23 december 2016
Prijswinnaars Kids-verkoopwedstrijd bekend

25 januari 2017 
Uitbetaling verkoopopbrengst met  
machtiging

Clubtober 

Oktober is Grote Clubactie-maand! Op 1 oktober 2016 start de Grote Clubactie. Vanaf 
die datum kunnen alle leden op pad om loten te verkopen voor hun vereniging. 
Zet de maand oktober in het teken van de Grote Clubactie. Communiceer jullie 
beoogde doel en houd de leden op de hoogte van de tussenstand. 

Tip: De tweede helft van oktober hebben alle kinderen in Nederland herfst- 
vakantie. Een extra mogelijkheid om weer volop langs de deuren te gaan.  
Ga samen op pad! 

Inleverbox
Indien u verkoopboekjes heeft  

besteld, ontvangt u de inleverbox 

bij uw bestelling. Zet deze box op 

een opvallende plek in de kantine, 

langs het veld of in de zaal. Handig, 

want zo vergeten uw leden minder 

snel om hun boekje in te leveren! 

Loten invoeren
Uiterlijk donderdag 17 november 

moeten de loten, die verkocht zijn 

via eenmalige machtiging, zijn in-

gevoerd op onze website. Verzamel 

de boekjes op tijd. Het is zonde als 

jullie inkomsten mislopen, omdat 

er verkoopboekjes ontbreken.

 

Kids-website
De Grote Clubactie heeft een  

website speciaal voor kinderen: 

www.kids.clubactie.nl. Deze staat 

vol met tips en tricks voor de jeug-

dige lotenverkopers om veel loten 

te verkopen. Daarnaast vindt u er 

ook informatie over de landelijke 

verkoopwedstrijd. 

Afleveradres wijzigen niet 
meer mogelijk
Het is niet meer mogelijk om uw 

afleveradres te wijzigen. De post-

pakketten zijn al ingepakt en staan 

klaar voor verzending, deze  

ontvangt u op 22 september.

Downloads
Heeft u de downloads al gezien?  

U vindt hier onder andere inteken-

lijsten, handleidingen en banners. 

De downloads kunt u vinden onder 

‘Downloads’ in ‘Mijn Grote Club- 

actie’.  

Klaar voor de start?
Bent u klaar voor de start? Onderstaande informatie is  
handig om te weten vóór het begin van de actie. Wij helpen 
u graag om de laatste puntjes op de “i” te zetten.
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Een film van Pathé 
Thuis cadeau voor 

jullie lotenverkopers. 
Alle verkopende leden ontvangen 

een Pathé Thuis film! Ze vragen de 

film aan via www.kids.clubactie.nl 
en ontvangen een e-mail met een 

filmcode. Zo kunnen ze thuis hun 

favoriete film bekijken met het  

hele gezin of met vrienden. Meer 

informatie hierover vindt u terug  

in het verkoopboekje en op  

www.kids.clubactie.nl. Vergeet niet 

om uw (jeugd)leden hierop te wijzen. 

Communiceer jullie clubdoel
Een duidelijk doel is belangrijk. 

Maak dit doel kenbaar aan alle  

leden van uw vereniging. Het is  

bewezen dat verenigingen meer  

loten verkopen als ze een duidelijk 

doel hebben voor de opbrengst. 

Verkopers raken gemotiveerder als 

het doel ze zelf direct iets oplevert. 

Denk hierbij aan een jeugdactiviteit, 

feestavond of het afhuren van een 

theater voor een optreden. 

Houd de leden op de hoogte
Hoeveel loten zijn er al verkocht? 

Als lid wil je natuurlijk graag weten 

of het jeugdkamp of de feestavond 

al in zicht is. Als er nog veel loten 

verkocht moeten worden, moet je 

dat natuurlijk wel weten, dan kun 

je een tandje bijzetten. Is het doel 

al in zicht? Dan is het nóg leuker 

om over dat bedrag heen te gaan! 

Ga ook langs familie en vrienden
Leden kunnen natuurlijk loten ver-

kopen aan de deur. Maar vergeet 

vooral niet om langs te gaan bij  

familie en vrienden op verjaardagen 

en feestjes. Lekker handig, want 

dan heb je veel mensen bij elkaar. 

Als de één loten koopt, kan de  

ander natuurlijk niet achterblijven.

Zet een eigen verkoopwedstrijd op 
Jullie kunnen uiteraard ook een  

eigen verkoopwedstrijd opzetten. 

Verkopers kunt u motiveren door ze 

te belonen. U kunt ervoor kiezen om 

de beste verkopers te motiveren 

met een mooie prijs. Het regelen 

van prijzen kan eenvoudiger zijn 

dan u denkt. Al eens gedacht aan 

het benaderen van een plaatselijke 

sport-, speelgoed- of snoepwinkel? 

Het is ook leuk om teamprijzen weg 

te geven. Geef het best verkopende 

team bijvoorbeeld een dagje uit.

Kids-verkoopwedstrijd
De Kids-verkoopwedstrijd is in het 

leven geroepen om lotenverkopers 

die landelijk bovengemiddeld goed 

hebben verkocht, te belonen. Deel-

name is mogelijk tussen zaterdag 1 

oktober en woensdag 7 december 

2016. Kinderen kunnen het aantal 

verkochte loten zelf registreren;  

dit kunnen zij doen als zij klaar  

zijn met het verkopen. Dan pas  

weten zij het definitieve aantal.  

Er worden meerdere prijzen weg-

gegeven, waaronder de hoofdprijs: 

een iPad! Meer informatie vindt u 

op www.kids.clubactie.nl. 

20 LOTENACTIE

20-loten-actie
De 20-loten-actie ondersteunt u in 

het behalen van het verenigings-

doel. Hiermee beloont u verkopers 

als ze 20 of meer loten hebben ver-

kocht. De vouchers geven recht op 

een gratis pretparkkaartje*, dagje 
Schiphol* en/of 65% korting op een 

artikel naar keuze in de Masita 

webshop.   

Tips om verkopende leden 
te motiveren
Het motiveren van verkopende ( jeugd)leden is 
niet altijd gemakkelijk. Wij helpen u graag met 
onderstaande tips.

 
Lotenverkopers 

kunnen lopend langs de 
deuren, maar zij kunnen 

natuurlijk ook op hun OxBoard, 
skates of Heelys! Dat gaat 

véél sneller. 

Shienna (10 jaar) gaat  
razendsnel op haar OxBoard!

Nieuw!

Heeft u een tip die u graag wilt delen met andere 
clubcoördinatoren? 
Wij horen het graag! Neem contact op met één van onze 
medewerkers via info@clubactie.nl of 013 - 455 28 25.  
Uiteraard kunt u uw tip ook delen op Facebook of Twitter 
met @clubactie of #clubactie.*Geldig bij Slagharen, Bobbejaanland en Schiphol behind the scenes. 1 gratis entreekaart in combinatie met 1 volbetalende persoon. Kijk voor meer 

informatie en de actievoorwaarden op www.kids.clubactie.nl.

“We investeren veel in het motiveren 

van onze leden om loten te verkopen. 

Zo konden leden in het verleden een 

eigen ontworpen turnpakje winnen 

als ze de meeste loten verkochten. 

Een belangrijk aandachtspunt is het 

stimuleren van de lotenverkoop. 

Vooraf sturen wij de ouders vaak 

dan ook een e-mail met uitleg.  

Tijdens de Grote Clubactie hangen 

we de lotenmeter centraal op met 

daarop de stand, die telkens veran-

dert. Iedere keer is dat weer een 

spannend moment waar veel loten-

verkopers naar uitkijken. Toen we de 

cheque uitgereikt kregen, hebben 

we die daarbij gehangen. € 3.200,-  

is een prachtig resultaat! De turn-

vereniging is super trots op de grote 

betrokkenheid van zowel de leden 

als de ouders.”   

Hoe motiveert FIT 
Amstelveen hun leden? 
Turnvereniging FIT Amstelveen neemt al jaren deel aan de 
Grote Clubactie. Zij steken veel energie in het motiveren  
van de leden. Dit doen zij op hun eigen manier. Aan het 
woord: Jeroen Licht, wedstrijdjurylid en vrijwilliger bij FIT 
Amstelveen.

Afgelopen zaterdag werden onze 3 topverkopers van de Grote Clubactie gehuldigd. Demi (52 loten),  

Thirse (43) en Indy (42) staken er met kop en schouders bovenuit. Zij waren deze avond niets vermoedend 

door hun ouders meegenomen naar het zwembad. Daar mochten ze een leuke verrassing in ontvangst 

nemen: een ZPC Het Ravijn badpak!

Gezien op social media na de  
Grote Clubactie 2015: ZPC Het Ravijn
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D 950,- met online  
lotenverkoop via Facebook

Hoe lang doen jullie al mee 
aan de Grote Clubactie? 
Martje: “Wij hebben al een aantal 

keer meegedaan met de Grote 

Clubactie. Eerst verkochten wij loten 

aan vrienden, familie en aan de 

deur, maar dat liep minder goed 

dan verwacht. In 2014 deden wij 

voor het eerst mee met de online 

methode, alleen had ik toen nog 

niet echt een plan van aanpak!”

In totaal zijn er 402 loten 
verkocht, waarvan jij er 137 aan 
de man hebt gebracht. Hoe 
heb je dat gedaan?
“Ik heb de loten via Facebook ver-

kocht met mijn persoonlijke online 

verkooppagina. Dat was heel handig 

want de link kun je kopiëren in  

Facebook. Ik heb zelf een privé-actie 

verzonnen voor mijn eigen netwerk. 

De moeder van een vriend van ons 

doet altijd mee met dat soort din-

gen. Zij klikt op de link en bestelt

Ik heb zelf een privé- 
actie verzonnen voor  
mijn eigen netwerk.  

meteen tien loten. Toen dacht ik 

gelijk: als ik haar op een leuke en 

persoonlijke manier bedank via  

Facebook krijgen al mijn vrienden 

dat te zien. Wellicht zet dat andere 

mensen aan om ook een lot te  

kopen. Ik heb toen een aantal oude 

foto’s van haar opgezocht en met 

een leuk tekstje én de link van de 

actie erbij als bedankje op Facebook 

gepost. Dat sloeg aan dus heb ik 

voor iedereen die een lot kocht, een 

foto opgezocht uit de oude doos.”

Jij bent dus creatief bezig 
geweest?
“Ja, alleen kostte het me op een  

gegeven moment wel veel tijd. Ik 

had niet verwacht dat het zó goed 

zou lopen. Maar ja, iedere keer 

kochten mensen wel meerdere loten.”

Wat maakte de online verkoop 
zo makkelijk?
“Je hoeft zelf niet langs de deuren 

en de koper kan een lot kopen door 

op één knop te drukken. Met een 

leuk tekstje erbij kom je al ver. Ik 

dacht ook meteen aan Facebook, 

het is vrijblijvender dan een e-mail 

sturen. Wanneer je het op een  

leuke manier aanpakt gaat het  

vast werken. Er zijn mensen die 

aangeven dat er online niet makke-

lijk verkocht wordt, maar als je  

alleen de link naar de actiepagina 

deelt en er verder niets ludieks mee 

doet, dan werkt het ook niet.”

Doen jullie in 2016 weer mee?
“Jazeker, ik ben alweer iets leuks 

aan het verzinnen. Misschien dat ik 

de mensen dit jaar ga bedanken 

met een leuke praktische tip. Zo’n 

handigheidje dat je op Youtube of 

op Pinterest tegenkomt en dat met 

het juiste tekstje erbij goed bij de 

desbetreffende persoon past.” 

Een ludieke actie op Facebook met als resultaat: o 950,-! Dat heeft The MusiCompany  
gerealiseerd, een musicalvereniging uit Bergen op Zoom. In 2015 deden zij mee aan de Grote 
Clubactie en zij behaalden een opbrengst van ruim o 950,-. Een mooi bedrag. Aan het woord: 
Martje van der Heijden, lid en enthousiaste online lotenverkoper. Zij verkocht maar liefst 137 
loten voor de musicalvereniging. 

Martje van  
der Heijden, lid en 

enthousiaste online 
lotenverkoper.

Promotiewebshop 
Bij uw bestelling ontvangt u twee posters, een 
lotenmeter en de inleverbox. Wilt u daarnaast 
nog meer promotiemateriaal? Dan kunt u dat 
bestellen in de promotiewebshop.

Log in op onze website  
(www.clubactie.nl) en ga  
naar ‘Promotiewebshop’  
of ga direct naar:  
clubactie.q-promotions.nl 

Online verkopen
Via de online verkoopmethode verkoopt u online loten 
via uw eigen netwerk en dat van uw leden. De vereniging 
krijgt een persoonlijke verkooppagina die u kunt delen 
met onder andere vrienden, oud-leden, supporters en 
zakenrelaties. De pagina deelt u via mailings, de website 
of social media zoals Facebook en Twitter. 

Hoe werkt het? 
Via ‘Mijn Grote Clubactie’, de  

online inlogomgeving van de 

Grote Clubactie, kunt u de ver-

kooppagina optimaliseren. Denk 

hierbij aan het toevoegen van 

een logo, foto en het clubdoel. 

Vervolgens kunt u e-mailadressen 

inladen zodat u de pagina kunt 

delen met leden en potentiële 

kopers. Het is eveneens mogelijk 

om uw verkopende leden een  

eigen verkooppagina te geven. 

Zo kunt u bijhouden welke ver-

koper de meeste loten online 

verkoopt. In de ‘Handleiding 

Mijn Grote Clubactie’ (deze vindt 

u in ‘Mijn Grote Clubactie’ onder 

‘Downloads’) staat uitgelegd 

hoe u de pagina kunt inzetten. 

Heeft u geen bestelling geplaatst 

met de online verkoopmethode? 

Geen probleem, u kunt uiteraard 

nog steeds meedoen met de  

online verkoopmethode. In de 

handleiding vindt u meer uitleg. 

Voordelen
De loten die online worden ver-

kocht, hoeft u niet meer in te 

voeren. Dit scheelt tijd. Met de 

verkoopmethode online kunt u 

een groter netwerk bereiken en 

uw verenigingsleden hoeven 

hiervoor niet langs de deuren. 

Ook kunt u mensen die verder 

weg wonen bereiken.  

Tips:
Zorg dat u de mailings heeft ingepland 
met een herinneringsmail

Verspreid de pagina onder zo veel 
mogelijk personen

Beloon de beste online-verkopers en 
maak een top 5 

Houd de stand van de lotenverkoop 
bij en communiceer deze ook (online)

De feiten op een rij
Onderzoek toont aan dat: 

  85% van de verenigingen elk jaar deelneemt;

  clubs die regelmatig deelnemen, een hogere opbrengst hebben;

    de verkoopboekjes duidelijker en gebruiksvriendelijker zijn dan  

voorgaande jaren;

  bijna 45% van de clubs de inleverbox gebruikt;

  44% gebruik maakt van het Stappenplan;

   met gebruik Stappenplan: een hogere opbrengst, ongeacht  

verenigingsgrootte. 
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Superloten

Hoe werkt het?
Nadat u een Superlot heeft verkocht, 

dient u deze te registreren in ‘Mijn 

Grote Clubactie’, de online inlogom-

geving op de website van de Grote 

Clubactie. Bij een contante verkoop 

incasseren wij het bedrag van  

€ 30,- + € 4,- verzendkosten. De loten 

sturen wij vervolgens op naar de 

Superlotkoper. Heeft u een Superlot 

verkocht via de machtigingsmetho-

de, dan incasseren wij het volledige 

bedrag van € 150,- bij de lotenkoper 

en worden de lotnummers vermeld 

op het bankafschrift. De opbrengst 

maken wij eind januari 2017 over 

op het rekeningnummer van de 

vereniging. Indien gewenst, kunt u 

een factuur printen van de verkoop. 

Deze kunt u vinden onder ‘Down-

loads’ in ‘Mijn Grote Clubactie’. 

Superloten (bij)bestellen
Heeft u nog geen Superloten besteld 

of wilt u deze bijbestellen? Neem 

dan contact op met één van onze 

medewerkers via 013 - 455 28 25 of 

info@clubactie.nl.  

Doet u dit jaar mee aan de verkoop van Superloten? Met 
een Superlot verkoopt u in één klap 50 loten. Een Superlot 
kost o 150,-, waarvan o 120,- voor uw club is. Het Superlot is  
geschikt voor verkoop aan bedrijven, maar ook teams  
kunnen er een kopen. 

Waar is het allemaal begonnen?
Johan: “N.S.V. ’46 doet al mee sinds 

1986, toen betaalde je vijf gulden 

voor vier loten. Dat jaar was de op-

brengst 1.600 gulden en dat werd 

besteed aan de 11e jeugdolympiade 

in 1987. Tegenwoordig is deze jeugd-

olympiade uitgegroeid tot een 

weekend vol spelletjes en andere 

leuke activiteiten.” 

Jullie hebben de meeste 
Superloten verkocht van alle 
deelnemende verenigingen in 
2015. Wat was jullie tactiek?
Johan vertelt: “Een echte tactiek 

hebben wij niet, maar wat voor ons 

belangrijk is, is het persoonlijk  

benaderen van potentiële kopers. 

Dit kost best wel wat tijd dus je 

N.S.V. '46 verkocht 85 Superloten
Nadat N.S.V. ’46 in 2014 het Superfeest won, zijn zij in 2015 weer fanatiek aan de slag gegaan met de verkoop van Superloten. 
En met succes: afgelopen jaar hebben zij er maar liefst 85 verkocht. Daarmee heeft de club de meeste Superloten verkocht 
van alle deelnemende verenigingen in 2015. In mei 2016 vierden zij hun 70-jarig jubileum. De financiële bijdrage hiervoor 
hebben zij gerealiseerd via de Grote Clubactie van 2015 en het geld van het gewonnen Superfeest. Wij spraken met Johan Koole, 
jeugdbestuurslid en clubcoördinator.

kunt daarbij lekker een kop koffie 

drinken. Gelukkig zijn er veel bedrij-

ven die onze vereniging een warm 

hart toedragen, als je die benadert, 

heb je al een streepje voor.”

Gelukkig zijn er veel  
bedrijven die onze  
vereniging een warm 
hart toedragen, als je die 
benadert, heb je al een 
streepje voor.  

Met welke verkoopmethode(s) 
hebben jullie nog meer 
meegedaan? 
“Wij doen ook mee met de contante 

lotenverkoop, onze jeugdleden  

gaan hiervoor langs de deur. Dit is 

uitstekend verlopen. Zij zijn erg  

enthousiast!”

Wat was het doel van jullie 
Clubactie 2015?
“Met de actie van 2015 hadden wij 

verschillende doelen, in willekeurige 

volgorde waren dat:

   Trainingsmaterialen voor de jeugd;

   Een bijdrage aan de 40e jeugd-

olympiade (27 t/m 29 mei 2016);

   Wedstrijden van zowel het Ne-

derlands heren- en dameselftal 

als andere betaalde voetbalclubs 

met de jeugd gaan bekijken;

   Een extra bijdrage, naast de Super-

prijs van 2014, aan ons 70-jarig 

jubileum op 6 en 7 mei 2016;

Tips om Superloten te verkopen:
Vergeet niet om binnen uw eigen netwerk en dat van uw leden te kijken. 
Misschien kunt u er al een aantal kwijt aan ondernemende buren of  
familieleden met een eigen bedrijf.

Heeft u een Superlot verkocht? Maak reclame voor de koper! 
Plaats een foto op de website, social media of plaats deze in de nieuwsbrief.

Nodig de kopers eens uit voor een speciale dag. Een wedstrijd of  
voorstelling bekijken met een drankje en bitterballen, geef een clinic  
of nodig ze uit tijdens de jaarlijkse feestavond! 

Meer informatie over de verkoop van Superloten?  
Bekijk het instructiefilmpje op www.clubactie.nl. 

   Als er nog geld overbleef, wilden 

wij dat gebruiken als medefi-

nanciering van zonnepanelen op 

ons clubgebouw”.

En.. hebben jullie deze doelen 
al kunnen realiseren?
“De doelen zijn gedeeltelijk gereali-

seerd. We hebben verschillende 

trainingsmaterialen aan kunnen 

schaffen. Ook hebben we met de 

opbrengst diverse wedstrijden  

bezocht. Zo zijn we met de meisjes 

bij de wedstrijd van het Nederlands 

Vrouwenelftal geweest: Nederland 

tegen Noorwegen, tijdens het 

Olympisch kwalificatietoernooi 

(OKT). Met de jongens bezochten 

we de competitiewedstrijd Volen-

dam-MVV. Tot slot zijn de jeugd-

olympiade en het jubileumfeest 

achter de rug en de zonnepanelen 

liggen inmiddels op het dak!”

Wat vinden jullie zo leuk aan 
de Grote Clubactie?
“In de eerste plaats is het natuurlijk 

financieel aantrekkelijk om mee te 

doen, maar wij vinden het ook erg 

gezellig! De jeugd gaat langs de 

deuren en na afloop drinken en 

snoepen we wat in de kantine. En 

bij de trekking hopen we natuurlijk 

dat er een grote prijs op één van 

onze loten valt!”  

Checklist 
Overal aan gedacht?

   De Grote Clubactie bekend gemaakt aan de leden en in de omgeving. 

   Doel bepaald en gecommuniceerd aan de verkopende leden.

    Verkoopmateriaal verspreid met begeleidende brief voor  

leden/ouders.

   Posters (zichtbaar) opgehangen.

   Teams en leden geregistreerd in ‘Mijn Grote Clubactie’  

(bij verkoop met eenmalige machtiging).

Tips om jullie actie nog succesvoller te maken!
   Betrek zoveel mogelijk leden/ouders bij de organisatie van de  

Grote Clubactie. Vele handen maken licht werk.

   Organiseer een informatieavond voor ouders en teamleiders.

    Vier de start van de actie met een kick-off.

   Organiseer een interne verkoopwedstrijd.

    Informeer de kinderen over de Pathé Thuis actie, de 20-loten-actie en de 

Kids-verkoopwedstrijd. 

   Geef de inleverbox een prominente plek in jullie kantine/clubhuis  

of zet hem bij iedere training in de zaal.

   Zet de mailings klaar in ‘Mijn Grote Clubactie’ voor de online verkoop.



76

De Grote Clubkrant | september 2016

De mooiste uurtjes van de week beleven jullie op de club.  
Nu, maar graag ook in de toekomst! Daarom verkopen jaarlijks  
6.000 verenigingen loten voor hun vereniging. Wat was jullie mooiste  
uurtje bij de vereniging?  

Deel het op social media met #mooisteuurtje en maak kans op I 1.000,- voor de club!

Meer informatie:  www.mooisteuurtje.nl

Schaerweijde Hockey ging voor een miniveldje!

Met de opbrengst hebben jullie 
een miniveldje gerealiseerd. 
Hoe kwamen jullie op dit idee? 
“We zochten naar iets blijvends en 

zichtbaars. We hadden een speel-

tuintje maar dat paste niet echt bij 

de hockeyvereniging. Dus wilden 

we het speeltuintje vervangen voor 

een miniveldje. Met de opbrengst, 

plus inkomsten van sponsoren, 

hebben wij het veldje kunnen  

realiseren. Een aantal topverkopers 

hadden de eer om het lintje door te 

knippen. Het veldje wordt veel  

gebruikt door de jongste jeugd.  

Zij zijn er altijd bezig met pingelen, 

oefenen, spelen en wedstrijdjes.”

Hoe motiveren jullie de 
clubleden?
“Schaerweijde Hockey besteedt de 

opbrengst van de Grote Clubactie 

aan de jeugd, zij zijn immers dege-

ne die de loten verkopen. De jeugd 

wordt gemotiveerd doordat er  

diverse prijzen te winnen zijn voor 

topverkopers. Ook komend seizoen 

doen wij weer mee en komt de  

opbrengst ten goede aan de  

jeugd.” 

Schaerweijde Hockey deed in 2015 voor het eerst mee met de 
Grote Clubactie en behaalde meteen een mooie opbrengst. 
Aan het woord, Lex Beijer, voorzitter sponsorcommissie: 
“Afgelopen jaar deden wij voor het eerst mee met de Grote 
Clubactie. De opbrengst was ruim o 5.340,-. Wij zijn een grote 
vereniging en waren meteen 2e in de regio qua opbrengst!”

een initiatief van:
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Meedoen is winnen
Het was een mooie sportzomer. We leefden maanden-
lang van wedstrijd naar wedstrijd en van toernooi naar 
toernooi. Van de Giro naar Roland Garros, via het EK 
Voetbal naar de Tour en daarna door naar de Spelen.

De Nederlandse equipe heeft op 

al deze evenementen, al bleef 

het op het EK beperkt tot alleen 

team Kuipers, vele mooie succes-

sen geboekt. Topprestaties op 

het allerhoogste niveau! Toch 

zijn ook deze sporters ooit  

begonnen bij de plaatselijke 

sportvereniging, ergens in een 

achteraf zaaltje of op veld 7 van 

de plaatselijke voetbalclub. En 

ook nu zijn er op diezelfde veld-

jes, zaaltjes en pleintjes weer 

jeugdige enthousiastelingen druk 

in de weer met hun sport of  

hobby. Misschien al wel dromend 

van ooit een deelname aan de 

Olympische Spelen, maar nog 

niet beseffende dat het voor  

enkele van hen ook werkelijkheid 

zal worden. 

In het bestaan van de Grote 

Clubactie, waren dit de 12e 

Olympische Zomerspelen. Je 

vraagt je dan toch af welke bij-

drage heeft de lotenverkoop van 

de Grote Clubactie gehad op al 

die Olympische successen?

Nog niet zo heel lang geleden 

werden er ook Grote Clubactie 

lootjes verkocht om de doelen 

van Sanne Wevers, Tom Dumoulin, 

Dafne Schippers, Anne van der 

Breggen, Estavana Polman of 

Maartje Paumen te verwezen- 

lijken. Nog sterker, zij gingen 

wellicht zelf langs deuren en  

familieleden om loten te verko-

pen voor hun club. Toen nog niet 

wetende dat al die mooie  

clubinitiatieven zouden bijdragen 

aan die Olympische droom.

Meedoen is belangrijker dan 

winnen, een mooie Olympische 

gedachte. Maar als je tegen-

woordig de Olympische Spelen 

weet te halen, dan heb je al veel 

gewonnen. De kwalificatie- 

eisen zijn streng en je wordt 

niet zomaar uitgezonden. 

Team NL, zo presenteerde de 

Nederlandse Olympische 

Sporters zich. Een Oranje 

legioen bestaande uit 

242 individuele spor-

ters met allemaal 

een eigen team 

van begeleiders, 

familieleden en

supporters. 

Iedere sporter 

heeft zijn eigen 

team, zijn eigen doel-

stelling en een uitgestippelde 

tactiek hoe dit doel te bereiken. 

Daarmee lijkt een Olympische 

deelname op deelname aan de 

Grote Clubactie. Vanaf 1 oktober 

gaan bijna 6.000 teams op pad 

om loten te verkopen voor hun 

club. Om daarmee faciliteiten, 

materialen, trainingen en andere 

doelen te kunnen realiseren.  

Iedere club met zijn eigen team, 

zijn eigen doelstelling en een uit-

gestippelde tactiek om zoveel 

mogelijk loten te verkopen. Om 

met de opbrengst doelen en  

dromen die zorgen voor plezier, 

emotie, opleiding en sociale  

betrokkenheid binnen de vereni-

ging te kunnen verwezenlijken.

Al deze teams worden bijgestaan 

door het Grote Clubactie Team. 

Vanuit Tilburg helpen wij met 

een team van negen medewer-

kers u graag om van uw Grote 

Clubactie een succes te maken. 

Bedankt dat wij dat ook dit jaar 

mogen doen en wij wensen jullie 

ontzettend veel succes. Daar 

waar de Olympische Spelen, on-

danks de Olympische gedachte, 

gaan over winnen of verliezen, 

kent deelname aan de Grote 

Clubactie alleen maar winnaars! 

Meedoen is winnen…

Frank Molkenboer
Directeur Nationale Stichting 

Grote Clubactie 

Organiseert u de Grote Clubactie 
al met het Stappenplan?

Lees het Stappenplan op www.clubactie.nl! 

KLIK OP 
,
HOE WERKT HET?

,
 EN DAN OP: 

,
STAPPENPLAN

,

Wist u dat : verenigingen die het Stappenplan  
gebruiken gemiddeld een hogere opbrengst hebben,  

ongeacht de verenigingsgrootte?

Prijzenpakket 2016
In de loterij van de Grote Clubactie zijn mooie prijzen te winnen, waaronder de hoofdprijs 
van o 100.000,-! Bekijk hieronder het volledige prijzenpakket.

 4e - 6e Fiets Matrabike t.w.v. o 1.000,-

 7e - 11e  Reischeque luxe campingvakantie  
Vacanceselect t.w.v. o 750,-

 12e - 28e  Hotelarrangement Thermae 2000 voor  
2 personen t.w.v. o 235,-

 29e - 53e  3 daags all-in arrangement voor  
2 personen bij Fletcher Hotels

 54e -83e Bobbejaanland 4 entreekaarten

 84e - 160e Thermen Holiday 4 entreekaarten

 161e - 185e Slagharen 4 entreekaarten

 186e - 220e Lovers rondvaart Amsterdam voor 5 personen

3e Reischeque luxe camping-
vakantie t.w.v. E 2.500,-

Volkswagen up!2e

1e E 100.000,-

Prijzen op eindcijfers 2016:

Laatste 6 cijfers Geldprijs t.w.v. o 400,-

Laatste 5 cijfers Geldprijs t.w.v. o 200,-

Laatste 4 cijfers Trolley van Masita gevuld met (sport)artikelen

Laatste 3 cijfers Fotoboek Webprint

Laatste 2 cijfers 1 film van Pathé Thuis

Prijzen 2016
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COLOFON

Extra openingstijden! 
Op zaterdag 24 september en zaterdag 1 oktober is de Grote 
Clubactie extra geopend. Wij staan dan tussen 09.00 en 15.00 
uur voor u klaar. Heeft u vragen over uw bestelling of andere 
vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 013 - 455 28 25 
of info@clubactie.nl. 

Op werkdagen kunt u ons bereiken tussen 09.00 en 17.00 uur. 

Oeps... nog geen bestelling geplaatst? 
Geen probleem, dat kan nog steeds! Ga naar www.clubactie.nl en plaats uw bestelling of  

neem contact op met één van onze medewerkers via 013 - 455 28 25 of info@clubactie.nl.

Deze publicatie is een uitgave van:  Nationale Stichting  
Grote Clubactie, Apennijnenweg 16,  5022 DV Tilburg
Contact: 013-4552825, info@clubactie.nl
Websites: www.clubactie.nl - www.kids.clubactie.nl -  
 www.mooisteuurtje.nl
Jaar van uitgave: 2016
Redactie & eindredactie: Team Grote Clubactie
Graphic design: Reclamebureau Scheepens
Oplage: 6.000 exemplaren

Vergunning
Voor de loterij van de Grote Clubactie is een vergunning  
verleend door de Kansspelautoriteit d.d. 25 november 2014 voor 
de periode van 1 januari 2015 t/m 31 december 2016 onder 
kenmerk: 8727. Speel bewust. 18+.

TEAM GROTE 

CLUBACTIE  

WENST U VEEL 

SUCCES!

Over de Grote Clubactie
Gezond verenigingsleven
De Grote Clubactie bouwt mee aan 

een gezond verenigingsleven in  

Nederland. Dit doen wij door het 

genereren van inkomsten, waarbij 

ledenparticipatie voorop staat. 

Want wij zijn ervan overtuigd dat 

vitale verenigingen de basis zijn 

voor een gezonde samenleving.

Extra inkomsten
Verenigingen spelen een belangrij-

ke rol in onze samenleving. De 

hang naar verbondenheid rondom 

een gemeenschappelijke interesse 

wordt steeds groter. Die belangrijke 

rol ondersteunt de Grote Clubactie 

door het bieden van een mogelijk-

heid om extra inkomsten te gene-

reren met inzet van leden. Die  

ondersteuning wordt met terug- 

lopende fondsen, ledenaantallen 

en de verminderende bereidheid 

van leden om een inspanning voor 

een vereniging te leveren, steeds 

belangrijker. We kiezen bewust 

voor een intense verbondenheid 

met verenigingen. Daarin liggen 

onze krachten, kansen en sterkten.

80% voor de vereniging
De Grote Clubactie faciliteert daar-

om verenigingen in het genereren 

van extra inkomsten, voor o.a. de 

aanschaf van materialen, de inrich-

ting van clubhuizen en het organi-

seren van activiteiten. Dat doet de 

Grote Clubactie door middel van 

een loterij. Leden van verenigingen 

verkopen loten voor € 3,- per stuk, 

waarvan 80% direct naar de club-

kas gaat. De resterende 20% gaat 

naar onder meer prijzen en de  

organisatie van de loterij. De Grote 

Clubactie werd in 1972 bedacht 

door Pierre Claessens, chef-redacteur 

bij het toenmalige Nieuwsblad van 

het Zuiden. Tijdens de eerste Grote 

Clubactie werden er 55.000 loten 

in Tilburg verkocht. In 1977 brak de 

Grote Clubactie landelijk door in 

heel Nederland. 

Landelijke verkoop:  
2,9 miljoen loten
Oorspronkelijk werden er alleen 

contante loten verkocht. Om te 

voorzien in veranderende behoef-

ten, introduceerde de Grote 

Clubactie in 2001 de eenmalige 

machtigingsmethode. Hierdoor 

hoefden kinderen niet meer met 

loten en contant geld over straat. 

Later werd deze methode uitge-

breid met de online verkoop- 

methode en in 2013 werd het  

Superlot in het leven geroepen. Een 

ideale mogelijkheid om loten aan 

bedrijven te verkopen als mini- 

sponsoring. In 2015 namen bijna 

6.000 verenigingen deel aan de 

Grote Clubactie. Samen werden er 

2,9 miljoen loten verkocht en werd 

er bijna € 9 miljoen opgehaald 

waarvan 80% direct naar de club-

kas ging. 


