Een voetbalkooi bij SVC2000, help mee!
Op 15 september a.s. start de jaarlijkse Grote Clubactie. Door loten te verkopen
voor SVC2000 help je mee om bij SVC2000 een echte voetbalkooi te maken. De
opbrengst van de Grote Clubactie wordt dit jaar gereserveerd om deze droom
straks te realiseren.

Hoe, Wie & Wat
Vraag je ouders of buren, je opa’s en oma’s of je tantes en ooms en ga in jouw straat langs de deuren
om loten te verkopen. Voor €3 euro kan iemand al een lot kopen en jij hoeft alleen de gegevens van
die persoon op te schrijven. Samen met je team op pad gaan maakt het ook nog eens gezellig!

Let op:


SVC2000 maakt gebruik van de automatische incasso methode. Lotenkopers moeten dan ook
duidelijk hun naam, adres en bankrekeningnummer invullen.



Neem geen geld in ontvangst!



Het bedrag wordt automatisch in de maand november afgeschreven en op het bankafschrift
staat het lotnummer vermeld!



Gewonnen prijzen worden automatisch uitgekeerd.



Lever het verkoopboekje uiterlijk 1 november in bij je trainer/ leider of in de kantine.



Vermeld duidelijk je naam en team op elk ingeleverd verkoopboekje.

50 euro cent per lot voor jezelf!
Om je te belonen voor je inzet geeft SVC2000 jou voor ieder verkocht lot 50 eurocent. Op deze
manier kun je ook nog een mooi zakcentje overhouden aan deze actie. Dit bedrag krijg je in februari
2019. Ook de organisatie van de Grote Clubactie heeft verschillende winacties voor lotenverkopers.
Zo maak je bijvoorbeeld kans op een Playstation 4, een fiets of één van de andere mooie prijzen zoals
entreekaarten voor een pretpark of een trainingspak van Masita. Kijk voor meer informatie op
www.kids.clubactie.nl. Hoor je bij de beste 3 loten verkopers van de jeugd van SVC2000 dan krijg je
ook nog een prijs.

Help mee en speel straks in een echte voetbalkooi. Veel succes met de verkoop!

Bart Knoops
Voorzitter jeugdcommissie SVC2000

