Beste badmintonner van BC Stiens,

DE GROTE CLUBACTIE IS WEER IN AANTOCHT
Elk jaar in september vindt de Grote Clubactie plaats. Dit jaar doen wij ook weer mee en willen we
natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. Van de opbrengst gaat maar liefst 80% (€2,40 per lot van
€3,-) naar onze clubkas!
We stellen jullie bewust vroeg op de hoogte omdat we van deze actie een groot succes willen maken.
Dit is niet voor niets want onze club heeft veel belang bij deze extra inkomsten.
Bedenk maar eens wat we met het geld zouden kunnen doen, hieronder een aantal voorbeelden.






Contributie zo laag mogelijk houden
Aanschaffen/vervangen shuttles en extra badmintonrackets
Organiseren van een uitje voor de vrijwilligers en de jeugd
Organiseren van activiteiten zoals een open badmintontoernooi of familietoernooi
En misschien nog wel veel meer…..

Wat gaan we doen om de actie tot een groot succes te maken.
Clubtoernooi voor de senioren
Aan het eind van het seizoen spelen we altijd het clubtoernooi. We spelen dan met de senioren een
pouletoernooi. Inschrijfgeld hiervoor is normaal €4,-. De gedachte is om het thema ‘Clubactie’ aan
het toernooi te koppelen en dit jaar €6,- inschrijfgeld te vragen. Iedere speler ontvangt, naast het
krijgen van bittergarnituur, in september ook nog een lot van de Grote Clubactie.
Mailing
De actie wordt ook nog twee keer digitaal onder jullie aandacht gebracht. Begin juli en september
ontvangen jullie deze aankondigingsbrief per mail. Verder zullen wij een aantal malen persoonlijk
melding doen van de stand van zaken rondom de Grote Clubactie.
Voor de jeugdleden
In de maand juni worden de jeugdspelers uitgenodigd om na de training op zaterdag een glaasje
drinken te nuttigen en een zakje chips te eten. De clubactie wordt dan speciaal bij de jeugd onder de
aandacht gebracht. Het zou erg leuk zijn als hierbij ook minimaal één van de ouders aanwezig kan
zijn. De uitnodiging hiervoor volgt nog.
Wanneer mag je beginnen met de verkoop?
De grote clubactie start op zaterdag 16 september 2017. Vanaf die dag mag je beginnen met de
verkoop van loten aan de deur.
Natuurlijk mag je al veel eerder beginnen om familie, vrienden, bekenden, buren, collega’s en
klasgenoten op de hoogte te stellen dat je voor onze club loten gaat verkopen. Op die manier kun je al
veel toezeggingen krijgen en hebben we de grootste kans om zo veel mogelijk loten te verkopen.

Superloten
Een superlot bestaat uit 50 loten. De prijs voor een superlot is €150,-. Vanwege dit bedrag zijn deze
loten het best geschikt om te verkopen aan kleine- en middel grote bedrijven. Als tegenprestatie
wordt het bedrijf in het seizoen 2017/2018 (afhankelijk van de hoeveelheid bedrijven die een
superlot koopt) een periode op de vernieuwde website van BC Stiens geplaatst. Dus als je familie,
vrienden of bekenden hebt met een eigen bedrijf, schroom dan niet om te vragen. Vragen mag
immers altijd.
Tenslotte
Je wordt nog op de hoogte gebracht over de verkoopwijze.
Wij hopen dat we met zijn allen dit jaar weer een geweldig resultaat halen en het aantal verkochte
loten van vorig jaar kunnen overtreffen (opbrengst ruim €570,-). We zien er dan nu al naar uit om dit
met jullie te mogen delen.
Als er vragen zijn dan kunnen jullie contact opnemen met één van onderstaande leden.
Met vriendelijke groet, namens BC Stiens,
Pieter Romkema
Arnold Disco
Henk Slot

tel. 06 11629572
tel. 06 57132830
tel. 06 19409274

(maandag en zaterdag)
(maandag)
(vrijdag)

