
      
 
 
 
 
 

 
 
Beste leden,  
 
Zaterdag 19 september 2020 is de Grote Clubactie van start gegaan! HC Voorne doet ook mee en natuurlijk 
willen we zoveel mogelijk loten verkopen. Ons doel dit jaar is opknappen van ons clubhuis! Een lot kost € 3,-, 

waarvan 80% (€ ofwel 2,40 per lot) naar onze clubkas gaat! Bovendien maken kopers kans op fantastische 
prijzen met als hoofdprijs een bedrag van € 100.000, - en kun jij als verkoper ook te gekke prijzen winnen.  
 
Het verkopen van loten is heel eenvoudig. Wij werken op dit moment enkel met online (super)loten. Hoe werkt 
dit?  
 
Online lot: 
1) Scan onze club QR-code (zie tweede pagina) of ga naar onze club pagina https://clubactie.nl/lot/hc-
voorne/438681 
2) Selecteer het aantal gewenste loten (voor meer dan 5 loten, klik dan op anders) 
3) Zorg dat bij ‘Ik koop een lot van’ jouw voor- en achternaam zijn ingevuld, dit is erg belangrijk voor de 
clubprijzen. 
4) De koper vult vervolgens zijn voor- en achternaam, E-mailadres (waar hij/zij de loten op wil ontvangen), IBAN 
Rekeningnummer in en geeft vervolgens toestemming tot automatische incasso. 
 
Superlot: 
1) Scan onze club superlot QR-code (zie tweede pagina) of ga naar onze superlot club pagina 
https://lot.clubactie.nl/superlotkopen/hc-voorne/438681     
2) Selecteer het aantal gewenste loten (voor meer dan 3 loten, klik dan op anders) 
3) De koper vult vervolgens zijn bedrijfsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres (waar hij/zij de loten op wil 
ontvangen), IBAN Rekeningnummer in en geeft vervolgens toestemming tot automatische incasso. 
4) Zorg dat bij ‘Ik koop een lot van’ jouw voor- en achternaam zijn ingevuld, dit is erg belangrijk voor de 
clubprijzen. 
5) Meld vervolgens wie een superlot heeft gekocht aan Maarten Troost of Jimmy Keemink, zodat wij het bedrijf of 
de persoon in het zonnetje kunnen zetten op social media. 
 
De Grote Clubactie 2020 is gestart op zaterdag 19 september. Vanaf die datum mag je beginnen met loten 
verkopen. Je mag de loten verkopen aan wie je wilt, te beginnen bij je familie, vrienden en buren. Let erop dat je 
verantwoord loten verkoopt tijdens de coronacrisis en dat de lotenkopers 18 jaar of ouder zijn!  
 
Help het doel van jouw vereniging te behalen door zoveel mogelijk loten te verkopen en win tegelijkertijd te gekke 
prijzen. Buiten mooie prijzen van de grote clubactie (zie clubactie.nl), hebben wij als vereniging ook extra prijzen 
hieraan toegevoegd per individu en per team (telling telt enkel  
 
Junior lid:  
Verkoop van 10 loten: Zakje snoep gratis op te halen bij de Bar 
Verkoop van 25 loten: Een mooie waterveld hockeybal 
Verkoop van 50 loten: Cadeaubon van JAWA twv 15 euro  
Verkoop van 100 loten: een dag meelopen met Dames 1 of Heren 1 met daarbij een extra verassing.  
 
Junior team: 
Verkoop van 250 loten: 1 uur bowlen incl. 1 drankje voor het hele team 
Verkoop van 500 loten: Clinic van Dames 1 of Heren 1 en daarna heerlijke pannenkoeken eten met een drankje 
in het clubhuis. 
Verkoop van 1000 loten: Training shirts voor het hele team 
 
Senior lid:  
Verkoop van 25 loten: Drankje naar keuze af te halen bij de bar 
Verkoop van 50 loten: Cadeaubon van JAWA twv 15 euro 
Verkoop van 100 loten: Heerlijke fles bubbels 
 
Bij de verkoop van een superlot is er ook een heerlijke fles bubbels af te halen voor de koper! 
 
Wij wensen je heel veel succes met het verkopen van loten! We gaan ervoor met z’n allen en hopen op een 
geweldig resultaat. Jouw inzet is goud waard! Volg de social media kanalen voor updates! 

https://clubactie.nl/lot/hc-voorne/438681
https://clubactie.nl/lot/hc-voorne/438681
https://lot.clubactie.nl/superlotkopen/hc-voorne/438681


 
Met vriendelijke groet, 
Jimmy, Ritchie, Maarten en Brittney   
 
 
QR-CODE ONLINE LOT:       QR-CODE ONLINE SUPERLOT:  
 

 
 
 
 


