Beste leider/leidster,

Op 15 september a.s. start de jaarlijkse Grote Clubactie. Door loten te
verkopen voor SVC2000 helpen de jeugdleden dit jaar 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
Bij deze brief ontvang je het verkoopmateriaal en de loten. Wij willen je vragen om dit materiaal zo
snel mogelijk te verspreiden binnen je team. Op 15 september a.s. start de landelijke verkoop en om
teleurstelling te voorkomen willen we onze leden motiveren om er vroeg bij te zijn. Verkoop gaat via
een eenmalige machtiging , waarbij een jeugdlid alleen hoeft te vragen of iemand een lot wil kopen.
Wil men een lot kopen dan noteert het jeugdlid of de koper enkele gegevens en het werk is gedaan.
De jeugdleden hoeven dus niet met geld over straat te lopen en gaan éénmalig langs de deur.
Uiterlijk 1 november moeten de verkoopboekjes worden ingeleverd.

Motivatie
Om de spirit onder de jeugdleden hoog te houden en ze te motiveren zoveel mogelijk loten te
verkopen geven we je nog een aantal motivatietips mee:


Maak je team bewust van het doel van de actie, zodat ze ook weten waarvoor de verkoop
bedoeld is.



Beloon je beste verkoper(s) met een kleinigheidje of beloon hem/haar met iets wat binnen je
team leeft om een wedstrijdelement aan de verkoop toe te voegen. Bijvoorbeeld het
aanvoerderschap voor één wedstrijd.



Maak je team ervan bewust dat je per verkocht lot 50 eurocent krijgt en dat SVC2000
daarnaast een prijs heeft voor de beste 3 loten verkopers binnen onze jeugd.



Maak je team bewust van de landelijke Kids-verkoopwedstrijd, waarbij de best verkopende
kinderen (t/m 13 jaar) diverse prijzen kunnen winnen. Inschrijven voor de Kidsverkoopwedstrijd kan via www.kids.clubactie.nl



Maak je team bewust van de landelijke 20-loten actie. Ieder lid dat 20 loten of meer verkoopt
krijgt van de Grote Clubactie een gratis entreekaart voor een pretpark.

De uitbetaling van de 50 eurocent vindt plaats in februari 2019 in de kantine. Nadere informatie
hierover volgt. Heb je nog vragen over de Grote Clubactie dan kun je contact opnemen met onze
penningmeester Miranda Janssen.

We hopen er samen met alle leden binnen de vereniging een succesvolle actie van te maken. Veel
succes met het motiveren van je team.

Bart Knoops
Voorzitter Jeugdcommissie SVC2000

