Zoeterwoude, 25 september 2016
Aan alle leden van 8 jaar en ouder,
Net zoals vorig jaar kunnen jullie voor jezelf en de vereniging weer geld verdienen door loten te
verkopen van de Grote Clubactie!
Per elke 5 loten die je verkoopt, ontvang je zelf € 1,- . Je verdient dus zelf een zakcentje en
met dit geld organiseert de vereniging het jubileumfeest.
Voor de beste lotenverkoper hebben we een leuke verrassing!
Tijdens de les krijgen alle kinderen van 8 jaar en ouder een verkoopboekje uitgedeeld. In dit
verkoopboekje zit de intekenlijst. Op deze intekenlijst zetten de mensen die loten kopen, hun naam,
adres, het aantal loten, bankgegevens en handtekening zetten. Let goed op dat alles volledig wordt
ingevuld. Eén lot kost € 3,-. Daarvan gaat maar liefst € 2,40 rechtstreeks naar SJZ.
De opbrengsten van de actie gebruiken we voor een groots SJZ 60 jarig jubileum feest in het weekend
van 25 maart 2017.
Hierbij wat belangrijke puntjes:
 Vanaf zaterdag 1 oktober 2016 mogen jullie “huis aan huis” beginnen met het verkopen van loten.
Begin niet eerder met de verkoop want dit mag niet en SJZ kan hiervoor gestraft worden.
 De ingevulde lijsten worden ingeleverd in de les bij de leiding. Lijsten graag inleveren vóór 11
november.
 De trekking van de loten is op 8 december en op 9 december wordt de uitslag gepubliceerd.
 De verkoper is verantwoordelijk voor de door hem/haar ingeleverde lijsten dus zorg dat deze
volledig en leesbaar zijn ingevuld.
 Het geld voor de loten wordt automatisch van de rekening van de koper afgeschreven.
 De lotnummers krijgen de kopers op het afschrift van de betaling van de loten te zien.
 Vergeet niet: voor elke 5 loten die jij verkoopt, krijg je zelf 1 euro.
 Heb je extra intekenlijsten nodig? Haal deze op bij de leiding in de les. (Goed bezig!)
Online verkoop is ook mogelijk! Gebruik daarvoor de volgende link:
http://www.clubactie.nl/actie/GymnastiekverenigingSJZ

Veel succes met de verkoop.
Bestuur en leiding

