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Hallo Atletiek Leudal jeugdlid, 
 
De Grote Clubactie gaat met sommige aanpassingen en verbeteringen ook in 2021 door. Het 
is een landelijke loterij met geweldige prijzen (€100.000 hoofdprijs!), en het mooie voor ons 
als club is dat maar liefst 80% van de lot prijs rechtstreeks naar onze clubkas gaat. De winst 
van de verkoop door jeugdleden geven we in het geheel terug aan de jeugd: de verkopers 
ontvangen €0,50 per verkocht lot (bij minimaal 10 verkochte loten), en de netto-opbrengst 
gaat direct naar de kas van de jeugdcommissie!  
 

Meer verkochte loten = Meer leuke activiteiten voor de jeugd! 
 

De spelregels 
 
Er zijn drie mogelijkheden om loten te verkopen: 

 
1. Door gebruik te maken van het bijgesloten verkoopboekje: de koper mag dan óf de 

gegevens op het boekje invullen óf de gegevens direct online invullen m.b.v. de QR 
code of link op het boekje (je ontvangt in ieder geval geen geld van de koper). 
 

2. Online verkoop: deel vanuit je eigen huis de link naar je persoonlijke verkooppagina 
(deze ontvang je nog via email) met al je vrienden, lekker makkelijk! 
 

3. Contant verkoop van papieren loten: vraag aan de coördinator hoe dit werkt. 
  
Op het verkoopboekje en op clubactie.nl/lotenverkopers vind je informatie en veel goede tips.  
 
In ieder geval mag je pas vanaf zaterdag 18 september beginnen met de 
verkoop. 
 
Lever je verkoopboekje in bij je trainer of bij de clubcoördinator, uiterlijk 12 oktober, want 19 
oktober is de prijsuitreiking tijdens de dinsdagavondtraining. 
 
De prijzen 
 

1. Je ontvangt €0,50 per verkocht lot, als je er minimaal 10 verkoopt 
 

2. Onder de 10 beste verkopers van Atletiek Leudal verloten wij kadobonnen van Primera 
Plantinga t.w.v. €50 (1x€20, 2x€15), eventueel om te wisselen voor kadobonnen van o.a. 
Mediamarkt, Nationale Bioscoopbon, Spotify, Apple Store, Google Play, Intertoys, Amazon…  
 

3. Bij de landelijke kidsverkoopwedstrijd: 1x Nintendo Switch, 1x Fiets, 37×4 entreekaarten 
Bobbejaanland en nog veel meer  clubactie.nl/lotenverkopers/win-acties/ 
 

Voor vragen of meer verkoopboekjes neem contact op met de Grote Clubactie clubcoördinator van 
Atletiek Leudal:  
Elian van den Akker – tel: 06-28020194 – elian.van.den.akker@gmail.com 
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