
   
 

 

Grote Clubactie 2016 

 

Ook dit jaar doet ODIS weer mee aan de Grote Clubactie. Loten hiervoor kosten € 3,-- waarvan € 2,40 

naar ODIS gaat. Dit is jaarlijks een mooie actie om de clubkas te vullen. Voorgaande jaren is dit geld 

gebruikt voor o.a. aanschaf van trainingsmateriaal en de nieuwe look van de kantine. 

We hopen in 2016 ook weer op een mooie opbrengst!  

 

Uitleg: 

- Na 22 september ontvangen alle ODIS leden een boekje met 20 loten.  Je kunt hiermee langs de 

deuren gaan om loten te verkopen, denk hierbij ook aan ouders, opa’s, oma’s etc.  De officiële 

verkoop start op 1 oktober. 

- De koper vult zijn gegevens in. 

- Het bedrag wordt d.m.v. éénmalige machtiging afgeschreven van de ingevulde bankrekening. Er 

hoeft dus niet met contant geld betaald te worden.  Het lotnummer komt op het bankafschrift 

te staan.  

- Als het boekje vol is, kun je bij Cynthia v.d. Meer een nieuw boekje krijgen 

(cinny_111@hotmail.com)  

- Als je klaar bent met loten verkopen, kan je het boekje inleveren bij Cynthia v.d. Meer, 

Duitslandlaan 15, De Lier, of in de verzamel box in de kantine 

- Voor degene die de meeste loten verkoopt zijn er weer een mooie prijzen te winnen:  

de 1e prijs is een trainingstenue van Hummel, de 2e prijs een Hummel-bal 

- Er wordt van iedereen verwacht minimaal 5 loten te verkopen. Je mag deze uiteraard ook zelf 

kopen!  

- Lukt het niet om loten te verkopen, dan kun je vrijgesteld worden van verkoop d.m.v. de 

volgende opties: 

o Eénmalige donatie aan ODIS van € 15,-- contant te betalen bij inlevering van het lege 

boekje  

o Helpen bij de zaaldienst tijdens de Carnaval op zaterdagmiddag 25 februari 2017  

S.v.p. aangeven dat je voor één van deze opties kiest bij het inleveren van het lege 

verkoopboekje. Bij geen of onvolledig ingeleverd boekje word je automatisch ingedeeld voor 

hulp bij de zaaldienst (uit te voeren door persoon van >18 jaar). 
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Superloten 

Dit jaar is het ook mogelijk om Superloten te verkopen.  Een Superlot kost € 150,-- en  

vertegenwoordigt 50 normale loten. Het Superlot kan worden verkocht bijvoorbeeld aan bedrijven. De 

koper ontvangt een symbolisch Superlot in een gouden envelop. De range van 50 loten komt op het 

bankafschrift van de koper te staan. Met de verkoop van Superloten maken we kans op het Grote 

Clubfeest voor ODIS t.w.v. € 5.000,--!! 

Heb je een koper gevonden voor een Superlot, neem contact op met Cynthia. De verkoop van 

Superloten telt niet mee voor de prijs voor de meest verkochte loten. Er is wel een extra prijs 

beschikbaar voor degene die zich als eerste aanmeldt met een koper voor een Superlot, nl. een 

Hummel-bal 

Digitaal verkopen 

Het is dit jaar ook mogelijk om digitaal loten te verkopen, via email of social media. Wil je hiervan 

gebruik maken, stuur dan een mailtje aan simone-odis@outlook.com. Je ontvangt dan een mailtje met 

een link naar je eigen verkooppagina, die je dan kunt doormailen of op je social media kan zetten.  

 

We hopen dat iedereen weer erg zijn best gaat doen met de verkoop van de loten! 
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