Aan alle begeleiders en spelers van de E en de D teams,
Hierbij ontvangen jullie de verkoopboekjes voor de Grote Clubactie. Alle E en D pupillen mogen
proberen zo veel mogelijk loten voor SRC te verkopen. Voor een uitleg over wat de Grote Clubactie
nu precies inhoudt, verwijzen wij jullie naar de site: https://clubactie.nl/home
Wat is de bedoeling?
Begeleiders:
1. Deel de boekjes zo spoedig mogelijk uit aan de spelers van je team.
2. De begeleiders van de teams leveren na de uiterlijke inleverdatum van 10 oktober 2015, de
boekjes weer in op onderstaand adres. Graag in een enveloppe met daarop geschreven van
welk team de boekjes zijn. Aangezien wij nog tijd nodig hebben om e.e.a. te verweken
verzoeken wij jullie de boekjes na teruggave z.sm in te leveren.
Spelers:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iedere speler mag vanaf 19 september 2015 beginnen met de verkoop.
Een lot kost € 3,00. (Ieder verkocht lot betekent € 2,40 voor de clubkas).
We werken met automatische incasso, dus de je hoeft geen geld aan te nemen!
Wel dien je altijd het bankrekeningnummer in te laten vullen door de kopers!
Groot voordeel is dat je maar 1 x langs de deuren hoeven en NIET met geld op straat lopen.
De kopers van een lot krijgen het lotnummer op hun bankafschrift te zien. Men krijgt dus
geen echt lot.
7. De 3 best verkopende spelers kunnen een leuk cadeau van SRC tegemoet zien.
8. Lever de ingevulde boekjes uiterlijk 10 oktober 2015 weer in bij de begeleider van je team.
Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking en heel veel succes met de verkoop!!
Groeten,
Mariska Gouwenberg & Alice v.d. Kreeke
Inleveradres: Lindenlaan 10 in Schagen.

Verkoop loten om de clubkas te spekken!
Doe mee aan de Grote Clubactie en maak de doelen van jullie vereniging waar!

