
                  
 
 
 

GROTE CLUBACTIE HOCKEYVERENIGING H.O.D.  
START 19 september 2020 

 
 
Loten: 
Een lot kost € 3,-, waarvan 80% (ofwel € 2,40 per lot) naar Hockeyvereniging H.O.D. gaat!  
 
Bestedingsdoel: 
Nieuwe Trainingsmaterialen 
 
Hoe werkt het? 
Hockeyvereniging H.O.D. werkt met Online Verkoop, Verkoopboekjes en Superloten. We geven de voorkeur aan 
online verkoop via jouw persoonlijke verkooplink of persoonlijke QR-code!  
 

- Online: Je ontvangt van ons een e-mail met daarin jouw persoonlijke verkooplink. Deel de link met familie, 
vrienden en buren etc. via Whatsapp, e-mail en Social Media en verkoop zoveel mogelijk loten. Het bedrag 
wordt eenmalig van de rekening van de koper afgeschreven en de koper ontvangt het lotnummer op zijn 
bankafschrift en per e-mail. 

 
- Verkoopboekjes: Op de voorkant van het boekje vind je een etiket met jouw persoonlijke QR-code. Door 

deze te scannen kan de koper met zijn telefoon loten kopen. Mocht de koper dit niet willen/kunnen, dan 
vult hij zijn gegevens handmatig in op de pagina ‘Eenmalige machtiging’. In beide gevallen wordt het 
bedrag eenmalig van de rekening afgeschreven en ontvangt de koper het lotnummer op het bankafschrift 
en per e-mail.  
Geef de koper een bedankbriefje (zit rechts naast het invulvak ‘Eenmalige machtiging’) met deurzegel. 
Bekijk de instructie van online loten verkopen via het verkoopboekje op de achterkant. 

 
- Superlot: Met een Superlot verkoop je 50 loten in één keer, de koper betaalt € 150,-. Een Superlot wordt 

bij voorkeur online verkocht. De koper vult zijn gegevens online in en betaalt per eenmalige machtiging 
(de Grote Clubactie incasseert dan € 150,- en de koper ontvangt de 50 lotnummers op zijn rekening).  
Een Superlot is een mooie actie om bijvoorbeeld aan Sponsors van je team te verkopen of samen met je 
(senioren)team te kopen! Neem voor verkoop en registratie van Superloten contact op met de 
Sponsorcommissie. Met ieder verkocht Superlot maakt Hockeyvereniging H.O.D. kans op het Grote 
Clubfeest t.w.v. € 5.000,-! 

 
Wanneer, waar en hoe? 
De Grote Clubactie 2020 start op zaterdag 19 september. Vanaf die datum start je met de verkoop van je loten. Let 
erop dat je tijdens de coronacrisis verantwoord loten verkoopt en dat de lotenkopers 18 jaar of ouder zijn! 
Verantwoord loten verkopen langs de deur doe je zo: 
- Houd altijd 1,5 meter afstand aan de deur. 
- Gebruik je het verkoopboekje? Vraag kopers dan zoveel mogelijk online loten te kopen. Dit doen ze door de 

QR-code te scannen. Lukt dit niet? Vraag dan of de koper zijn eigen pen wil gebruiken. 
 
Verkoopboekje inleveren: 
Met jouw persoonlijke verkooplink en jouw persoonlijke QR-code kun je onbeperkt loten verkopen!  
Is je verkoopboekje vol of ben je klaar met verkopen? Lever deze dan direct in de Grote Club Actie Schatkist aan 
de bar in het Clubhuis, maar uiterlijk vóór 21 november. Na deze datum kunnen automatische incasso’s namelijk 
niet meer verwerkt worden en vervallen de verkopen die je hebt gedaan!  
Wil je een extra verkoopboekje? Mail de Sponsorcommissie via sponsoring@hod-online.nl of stuur een Whatsapp 
naar: 06-82059719 / 06-54365872. 



 
 
 
Win te gekke H.O.D. clubprijzen: 
De Sponsorcommissie heeft de afgelopen maanden een prachtig regionaal sponsorprijzenpakket samen weten te 
stellen om jullie te motiveren en vooral te stimuleren om zoveel mogelijk loten te verkopen! 
Iedereen die minimaal 1 verkoopboekje verkoopt (24 loten) maakt kans op een geweldige, individuele prijs. Het 
meest verkopende lid wordt individueel beloond met een prijs van een Sponsor uit onze regio. 
Verkoop je samen met jouw team minimaal 250 loten dan komen jullie in aanmerking voor de teamprijs. Het team 
dat het meeste aantal loten heeft verkocht wordt beloond met een teamprijs van een Sponsor uit onze regio. De 
komende weken zullen we via Social Media onze Sponsoren in het zonnetje zetten en jullie laten weten welke 
fantastische prijzen jullie kunnen winnen! 
 
Landelijke prijzen: 
Naast de clubprijzen die er te winnen zijn, kun je ook nog landelijke prijzen winnen (www.clubactie.nl): 
- Bij 20 of meer verkochte loten ontvang je van de sponsorcommissie de 20-loten-voucher, waar leuke acties op 

staan. 
- Bij 40 of meer verkochte loten kun je meedoen aan de Kids-verkoopwedstrijd (tot 13 jaar) en maak je kans op 

gave prijzen, zoals een Nintendo Switch als hoofdprijs! 
- TikTok en/of Instagram actie: het filmpje met de meest originele verkoop van loten wint een Nintendo Switch! 
- Masita Teamprijs: verkoop met je team (minimaal 2 en maximaal 12 personen) minimaal 100 loten en maak 

kans op Masita Teamwear t.w.v. 2000 euro.	 


