
	   	   	  

Beste	  lotenverkoper,	  
	  
Op	  zaterdag	  1	  oktober	  2016	  start	  de	  Grote	  Clubactie.	  Dit	  jaar	  doen	  wij	  ook	  mee	  en	  willen	  wij	  
natuurlijk	  zoveel	  mogelijk	  loten	  verkopen.	  Ons	  doel	  dit	  jaar	  is	  een	  opbrengst	  van	  ten	  minste	  €	  1.000.	  
Met	  deze	  opbrengst	  kunnen	  we	  de	  tennismuur	  realiseren,	  de	  competitiebijdrage	  jeugd	  van	  betalen	  
en	  misschien	  nog	  andere	  leuke	  initiatieven	  bekostigen.	  Een	  lot	  kost	  €	  3,-‐.	  Van	  de	  opbrengst	  gaat	  
maar	  liefst	  80%	  (ofwel	  €	  2,40	  per	  lot)	  naar	  onze	  clubkas!	  	  

Wat	  is	  de	  bedoeling?	  Het	  verkopen	  van	  de	  loten	  is	  heel	  eenvoudig.	  	  Wij	  werken	  met:	  
Contante	  verkoop:	  We	  kiezen	  ervoor	  om	  direct	  de	  loten	  te	  verkopen	  en	  het	  geld	  gelijk	  te	  ontvangen.	  
Online:	  Op	  de	  website	  van	  TC	  Boshoven	  komt	  een	  link	  naar	  onze	  online	  verkooppagina.	  Nodig	  al	  je	  
familie,	  vrienden	  en	  kennissen	  uit	  om	  op	  deze	  pagina	  een	  lot	  van	  onze	  club	  te	  kopen.	  Het	  bedrag	  
wordt	  eenmalig	  van	  de	  rekening	  van	  de	  koper	  afgeschreven.	  Het	  lotnummer	  wordt	  op	  het	  
bankafschrift	  vermeld.	  

Wanneer	  is	  de	  actie?	  De	  Grote	  Clubactie	  2016	  start	  op	  zaterdag	  1	  oktober.	  Vanaf	  die	  dag	  mag	  je	  
beginnen	  met	  de	  lotenverkoop.	  	  	  

Waar	  kan	  ik	  de	  loten	  ophalen?	  De	  loten	  kunnen	  worden	  opgehaald	  in	  het	  clubgebouw	  op	  de	  
volgende	  dagen	  /	  tijden:	  	  

-‐ zondag	  25	  september,	  tussen	  11.00	  en	  13.00	  
-‐ woensdag	  28	  september,	  tussen	  13.00	  en	  14.00	  
-‐ zondag	  2	  oktober,	  tussen	  11.00	  en	  12.00	  en	  tussen	  15.00	  en	  16.00	  
-‐ woensdag	  5	  oktober,	  tussen	  13.00	  en	  14.00	  

Wie	  gaan	  de	  loten	  verkopen?	  Jeugdleden	  die	  meedoen	  aan	  de	  najaarscompetitie	  wordt	  gevraagd	  
om	  ten	  minste	  3	  loten	  af	  te	  nemen,	  zodat	  onze	  club	  ten	  minste	  een	  opbrengst	  behaald	  waaruit	  de	  
competitiebijdrage	  jeugd	  kan	  worden	  betaald.	  Het	  verschuldigde	  bedrag	  van	  €	  9	  kan	  worden	  betaald	  
bij	  ontvangst	  van	  het	  verkoopboekje.	  Andere	  (jeugd)leden	  worden	  van	  harte	  uitgenodigd	  om	  ook	  
loten	  te	  verkopen	  en	  zo	  onze	  club	  te	  ondersteunen	  en	  (nieuwe)	  activiteiten	  mogelijk	  te	  maken.	  
	  
Aan	  wie	  mag	  	  je	  verkopen?	  Je	  mag	  de	  loten	  verkopen	  aan	  wie	  je	  wilt,	  te	  beginnen	  bij	  je	  familie,	  
vrienden,	  buren,	  enz.	  Daarnaast	  kun	  je	  langs	  de	  deuren	  gaan	  in	  jouw	  buurt,	  zodat	  je	  zoveel	  mogelijk	  
loten	  verkoopt.	  In	  de	  maand	  oktober	  wordt	  op	  donderdagavond,	  vrijdagavond,	  zaterdag	  en	  zondag	  
competitie	  gespeeld.	  Op	  die	  avonden	  /	  dagen	  zijn	  er	  veel	  leden	  en	  supporters	  op	  de	  club	  aanwezig	  
die	  misschien	  wel	  loten	  willen	  kopen.	  Kom	  ook	  langs	  op	  de	  club	  om	  loten	  te	  verkopen!	  
	  
Verkoopboekje	  inleveren.	  Is	  je	  boekje	  vol	  of	  ben	  je	  klaar	  met	  verkopen?	  Lever	  het	  dan	  in	  bij	  Sacha	  
Vercoelen	  (Hulsterdijk	  4)	  en/of	  Wendy	  van	  Eijk	  (Odahoevestraat	  9)	  vóór	  1	  november	  2016.	  Zij	  zorgen	  
ervoor	  dat	  het	  verder	  in	  orde	  komt.	  



Prijzen	  voor	  lotenverkopers;	  win	  een	  bioscoopbon!	  Lotenkopers	  kunnen	  prachtige	  prijzen	  winnen.	  
Maar	  ook	  jij,	  als	  lotenverkoper	  kan	  een	  prijs	  winnen.	  Voor	  de	  beste	  lotenverkoper	  ligt	  een	  
bioscoopbon	  ter	  waarde	  van	  €	  15	  klaar.	  
	  
Wij	  hopen	  dat	  we	  dit	  jaar	  een	  geweldig	  resultaat	  gaan	  neerzetten.	  Heel	  veel	  succes	  met	  de	  verkoop	  
van	  de	  loten!	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  	  

namens	  de	  Jeugdcommissie	  

	  

Sacha	  Vercoelen	  en	  Wendy	  van	  Eijk	  

	  


