
 

 

Beste jeugdbadmintonner van BC Stiens, 

 

DE GROTE CLUBACTIE IS WEER IN AANTOCHT 
 

In deze brief vinden jullie informatie over de Grote Clubactie. 
 
De loten zijn deze week besteld en komen binnen op woensdag 6 september 2017.  
 
Lotenverkoop aan de deur 
Vanaf zaterdag 16 september mogen de loten aan de deur worden verkocht. Om dit nu voor jezelf 
leuk te maken kun je ervoor kiezen dit ook met zijn tweeën doen. Je loopt dan samen je eigen straat 
of wijk en vervolgens loop je de straat of wijk van diegene met wie je loopt.  
 
Als je het clubshirt aantrekt zodat de mensen duidelijk kunnen zien dat je van de badmintonclub bent 
verhoogt dit de kans op verkoop.  
 
Hoe werkt de verkoop 
De verkoop werkt net zoals vorig jaar. Je ontvangt een aantal loten die je vanaf die datum kunt 
verkopen. Je hoeft niet te werken met intekenlijsten en kopers hoeven geen rekeningnummers te 
geven. Je geeft het lot en ontvangt €3,-. Het totale bedrag lever je naderhand in bij één van de 
mensen die onderaan deze brief zijn genoemd.  
 
Er zijn ook nog prijzen te winnen 
Vanuit de grote clubactie kun je kortingsbonnen winnen voor pretparken of korting ontvangen op 
bepaalde producten. Dit wordt binnen de Grote Clubactie kids de 20-loten actie genoemd. De naam 
zegt het al, je moet hiervoor minimaal 20 loten kunnen verkopen. De exacte prijzen zijn vanaf medio 
juli bekend op de website. https://kids.clubactie.nl/win/20-loten-actie/ 
 
BC-Stiens stelt ook prijzen beschikbaar 
De drie verkopers onder de jeugd die de meeste loten verkopen ontvangen een cadeaubon ter 
waarde van €25,-. Deze bon is te besteden bij een erg leuke winkel in Stiens. Welke winkel dit is dat 
blijft nog even een verassing.  
  
Tenslotte 
Het zou erg goed zijn als jullie nu al proberen loten te verkopen aan jullie opa’s en oma’s, ooms, 

tantes, vrienden, vriendinnen en klasgenootjes. Uiteraard mag je alvast ook buren vragen om een lot 

van je te kopen. Als je ervoor zorgt dat je dit op tijd doet verhoogt dit de kans op verkoop. Met de 

opbrengst kunnen we leuke dingen doen zoals: 

 Organiseren van een uitje voor de jeugd en vrijwilligers 

 Organiseren van activiteiten zoals een open badmintontoernooi of familietoernooi 

 Aanschaffen/vervangen shuttles en extra badmintonrackets 

 Contributie zo laag mogelijk houden 

 En misschien nog wel veel meer….. 

  

https://kids.clubactie.nl/win/20-loten-actie/


Wij wensen jullie veel succes bij de verkoop. Als je een vraag hebt schroom niet en bel. 

 
Met vriendelijke groet, namens BC Stiens, 

Pieter Romkema tel. 06 11629572   
Arnold Disco   tel. 06 57132830   

 


