
 
 
 

Beste Seniorleden, Jeugdleden en ouders van Jeugdleden. 

Vorig jaar hebben we met veel succes deelgenomen aan de Grote Clubactie en in totaal een bedrag 
van € 3685,60 binnen gehaald door de verkoop van loten. 

Noodzaak 

De Grote Clubactie was vorig jaar noodzakelijk vanwege de financiële tegenslagen als gevolg van de 
Corona pandemie, waarbij onze club veel inkomsten misliep vanwege o.a. een gesloten kantine en 
geen vrijwilligersinzet tijdens festivals zoals Pop on Top, Pinkpop en Brand Revival.   

Dit jaar is het helaas niet veel anders. De coronamaatregelen duren langer dan gedacht  met nog 
steeds veel onzekerheid voor de nabije toekomst. En daar bovenop hebben wij als voetbalclub ook 
nog eens fors schade geleden door het hoge water en de watersnoodramp van 14 juli. De 
herstelwerkzaamheden zijn nog altijd in volle gang. Dat allemaal kost handenvol geld. 

De Grote Clubactie heeft ons vorig jaar goed geholpen. Niet alleen was de opbrengst een mooi 
bedrag maar ook de organisatie verliep heel soepel en laagdrempelig. Qua marketing en reclame 
krijgen we veel steun vanuit de landelijke organisatie.  Leden verkopen loten voor slechts € 3,00 
waarvan € 2,40 euro direct naar de club gaat. 

Daarom heeft het bestuur besloten dit jaar samen met Jeugdleden én Seniorleden deel te nemen 
aan de Grote Clubactie.  De insteek is dat alle spelende leden de taak op zich nemen om de loten te 
verkopen (zo veel mogelijk  ). Deze loten worden verkocht via een eenmalige machtiging waarbij 
de machtigingen zijn verpakt in een boekje, dat door de koper wordt ingevuld (dus geen contant 
geld!).  

Motivatie 

Om onze financiële doelstelling te halen is de verkoop van 10 loten per lid wenselijk. Om dit te 
realiseren hebben we een motivatie programma opgesteld om een extra duwtje in de rug te geven: 

• Er wordt niemand verplicht, maar als je een hart voor de vereniging hebt,  verkoop je toch 
op zijn minst 10 loten, al koop je ze zelf of anders je ouders .  

• De club is van mening dat het voor iedereen haalbaar moet zijn om 10 loten van € 3,00 in de 
eigen familie, kennissenkring, buren, werk etc. te verkopen. 

• Als extra stimulans en steuntje in de rug stelt het bestuur een aantal prijzen ter beschikking: 
o Voor de Jeugd: 

- Een nieuw Masita trainingspak in de juiste maat voor het jeugdlid, dat de 
meeste loten heeft verkocht. 

- 4 Tombola prijzen die verloot worden onder alle andere jeugdleden, die 10 
loten of meer hebben verkocht. 

- Tombola prijzen zijn o.a. een Voetbaltas en 3 ballen. 
o Voor de Senioren: 

- Een nieuw Masita trainingspak in de juiste maat voor het seniorlid, dat de 
meeste loten heeft verkocht. 



 
 

- 2 Tombola prijzen die verloot worden onder alle andere senioren leden die 
10 loten of meer hebben verkocht. 

- Tombola prijzen; 1 x 2 consumptie kaarten en 1 x 1 consumptie kaart. 
• Naast de stimulans van VV Walram is ook een stimulans van de landelijke Grote Club Actie. 

Iedereen die 20 loten of meer verkoopt krijgt een 20-loten oorkonde met een digitale code 
waarmee korting verkregen kan worden bij sportwinkels, attractieparken etc. Deze 20 loten 
oorkonden ontvangen jullie via de club-coördinator. 

• Mocht er iemand zijn die echt heel veel loten verkocht heeft, dan kan hij/zij zich ook melden 
op de website van de Grote Club-actie voor een nationale prijs. Zie website Grote Club actie. 
De lat hiervoor ligt erg hoog maar we zullen hier zeker in ondersteunen indien van 
toepassing. 

Start- en einddatum 

De Grote Clubactie start op 18 september en de loten die jullie gaan aanbieden (middels de 
eenmalige machtiging) kunnen tot en met 23 november verkocht worden. In de week vóór 18 
september zullen de verkoopboekjes met machtingsformulieren en bijhorende instructie via de 
trainers/jeugdleiders aan de leden worden verstrekt.  

Digitaal verkopen 

We adviseren zoveel mogelijk loten digitaal te verkopen. Dit gaat heel gemakkelijk door met een 
smartphone de persoonlijke QR-code te scannen, die op jouw persoonlijk verkoopboekje staat. Ook 
kom je met deze QR code op je persoonlijk verkooppagina, die je eenvoudig kan delen via o.a. 
Facebook en Whatsapp waardoor je ook loten kunt verkopen aan familie en vrienden ver weg. 

Nadere instructies krijgen jullie nog. 

Indien er loten worden verkocht via een papieren machtiging (uit het verkoop boekje) is het 
belangrijk dat jullie de lotenboekjes uiterlijk 11 november inleveren (de elfde van de elfde!!) via 
jullie trainer. Dat is nodig om de papieren machtigingen op tijd in onze administratie te kunnen 
invoeren. 

Vragen? 

Voor vragen op voorhand dan wel vragen later tijdens de actie, kun je altijd terecht bij 
clubcoördinator van de Grote Club actie Pascal Kabo. Vragen aan Pascal Kabo bij voorkeur via e-mail 
op jeugd@vvwalram.nl of per telefoon  06-10 88 80 29 (op werkdagen na 18.30 uur) 

 

Laat je club niet en de steek en doe mee met de Grote Clubactie 2021 vanaf 18 september. 

 

Met sportieve groet, 

Bestuur en Jeugdcommissie VV Walram. 

Pascal  Kabo, Clubcoördinator Grote Club Actie 2021.  
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