
Verkoop jij voor de BGV

20 of meer loten:

Dan krijg je € 0,50 per verkocht lot.

30 of meer loten:

Dan kan je een gratis turnpakje krijgen.

Een superlot kost € 150,00 en is 50 loten waard.

Wie verkoopt een superlot aan een

bedrijf of winkel??

Voor meer informatie: info@bgvbenschop.nl

Grote Club Actie 2021

Start loten verkopen zaterdag 18 september.

Boekjes uiterlijk 13 november inleveren bij de leiding.

Ook dit jaar heeft het bestuur van de BGV weer loten besteld van de grote clubactie.

We vragen alle leden van jong tot oud en ouders van onze jeugdleden om zeker 1 of meer 

loten te kopen.

Ga bij jou in de buurt huis aan huis langs de deur en vraag of de mensen loten willen kopen. 

Maar je kan ook loten verkopen aan ooms, tantes, buren en iedereen die je kent.

Laten we dus allemaal proberen om meer loten te verkopen dan de 583 verkochte loten van 

vorig jaar.

Eenmalige machtiging:  De koper vermeldt zijn gegevens en rekeningnummer op de pagina 

‘Eenmalige Machtiging (SEPA)’ en het bedrag wordt eenmalig van de rekening afgeschreven. 

Het lotnummer staat op het bankafschrift van de koper.

Nieuw is dat met de telefoon een QR-code kan worden gescand. Hier kunnen de gegevens 

worden ingevuld om loten te kopen.

Let op! Vraag bij het invullen van de gegevens het IBAN (het volledige rekeningnummer) aan de 

lotenkoper.

Wanneer de koper een lot heeft gekocht, geef je de persoon een bedankbriefje (zit rechts naast 

het invulvak voor ‘Eenmalige Machtiging). De koper kan dan zelf de deurzegel uitscheuren en 

met een plakbandje aan zijn of haar deur plakken.

Wat win jij: Verkoop je 20 of meer loten, dan krijg je van de BGV € 0,50 per verkocht lot. Ook 

krijg je  een 20-loten voucher met leuke kortingen.

Of verkoop je 30 of meer loten dan kan je een gratis BGV turnpakje bestellen.
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Hoe werkt het?
Loten verkopen: Iedereen kan het!

De spelregels op een rijtje:

1. Wat moet je eerst doen?

Je naam invullen op de intekenlijst van het verkoopboekje.

2. Wat kan jij winnen?

Verkoop je 20 of meer loten dan ontvangen je een 20-loten-voucher. Met deze voucher krijgen je
flinke korting op producten of toegang tot een park.

Van de BGV krijg je als je 20 loten of meer verkoopt €0,50 per verkocht lot.

Of spaar je door 30 of meer loten te verkopen voor een gratis turnpakje.

3. Wanneer begint de verkoop?

De lotenverkoop van de Grote Clubactie 2021 begint op zaterdag 18 september 2020. Eerder 
mogen geen loten worden verkocht.

4. Inleveren verkoopboekje(s)

Heb je jouw boekje vol of ben je klaar met het verkopen van Grote Clubactieloten, lever het 
boekje dan in tijdens de gymles bij jouw leidster.

De boekjes moeten in ieder geval voor 13 november worden ingeleverd bij de leidster.

5. Hoeveel kost een lot?

Een lot van de Grote Clubactie kost € 3,-. Daarvan gaat € 2,40 naar jouw eigen vereniging.

6. Hoe verkoop ik zoveel mogelijk loten?

Zorg er in ieder geval voor dat je meteen op 18 september met verkopen begint. En lees onze 
verkooptips (zie hieronder: Hoe verkoop je zoveelmogelijk loten). Belangrijk: noteer op de 
intekenlijsten goed alle gegevens van de mensen die bij jou loten kopen!

Geef de lotenkoper een bedankbriefje en een deurzegel.

7. Hoe kunnen mensen betalen?

De BGV kiest voor verkoop met eenmalige machtiging. In het verkoopboekje vind je de 
intekenlijsten waar ruimte is voor het invullen van een bankrekeningnummer en een 
handtekening van de lotenkoper.  In oktober of november wordt het bedrag eenmalig 
afgeschreven.

8. Wanneer bezorg ik de loten?

Het lotnummer staat op het bankafschrift van de betaling van de loten.

Prijswinnaars ontvangen automatisch hun prijs.

9.Wanneer is de trekking?

De trekking van de Grote Clubactie loterij is op 8 december 2021.

10.Wat kunnen mensen winnen?

Net als vorig jaar hebben we weer fantastische prijzen weg te geven. De hoofdprijs is maar liefst 
€ 100.000,--. (belastingvrij)

Hoe verkoop je zoveel mogelijk loten?
Door slim te zijn kun je zoveel mogelijk loten verkopen. Kijk maar eens naar deze 6 slimme 
verkooptips!

1. Begin meteen met verkopen

Begin op zaterdag 18 september meteen met de verkoop. Anders zijn andere clubs je voor! Ga 
in de buurt langs de deur, vraag tantes, ooms en bekenden één of meer loten te kopen. Probeer 
20 of meer loten te verkopen, dan ontvang je van de BGV een prijs.

2. Kies een slimme tijd om langs de deur te gaan

Ga rond etenstijd op pad: dan zijn de meeste mensen thuis!

3. Vertel mensen hoe de Grote Clubactie werkt en wat jouw club eraan heeft

Vertel de mensen dat er leuke prijzen te winnen zijn en dat van elk lot maar liefst € 2,40 naar 
jouw club gaat. Noem de naam van jouw club en geef zo mogelijk aan waar het geld voor 
gebruikt wordt. De hoofdprijs van de Grote Clubactie is € 100.000,--

4. Vraag zoveel mogelijk mensen of ze een lot willen kopen

Ga bij jou in de buurt huis aan huis langs de deur en vraag of de mensen loten willen kopen.

Vraag je ouders, familie, kennissen en collega's (van je ouders) om een lot te kopen. Die doen 
dat meestal wel!

5. Verkoop ook loten op je eigen vereniging

Verkoop loten ook aan de leden van je eigen vereniging, bijvoorbeeld in de kantine. Die willen 
meestal graag meedoen.

6. Dring niet aan als mensen geen lot willen

Als mensen geen lot willen lopen: respecteer dat! Laat je inspireren door de mensen die wél 
meedoen.

7. Boekje vol!!

Heb je aan één boekje (24 kopers) te weinig, vraag er één aan jouw leidster. Er zijn nog heel 
veel boekjes.

8. Veel succes met het verkopen van de Grote Clubactie loten.


