Beste (Jeugd)-leden,
Vanaf aankomende zaterdag (18 september) mogen jullie beginnen met het verkopen van loten! Jullie
krijgen allemaal een lotenboekje deze week (of je hebt deze al gekregen). In dit lotenboekje kan je
opschrijven wie er loten heeft gekocht en hoeveel. Daarnaast krijgen jullie allemaal per persoon een
persoonlijke verkooppagina via de site van De Grote Clubactie. Voorop je boekje staat een QR code, via
deze code ga je automatisch naar jouw verkooppagina. Op jouw pagina kunnen mensen loten kopen. Dit
is natuurlijk super handig doordat je deze QR code of de link naar jouw pagina kan delen via
bijvoorbeeld Whatsapp of Facebook. Zo hoef je niet eens fysiek langs te gaan bij familie/vrienden.
Elk lot kost 3 euro, hiervan gaat 80% (oftewel 2,40) naar de club. Vaak zijn mensen bereid om meerdere
loten tegelijk te kopen, dus doe je best om ze te overtuigen ;). Naast de gewone loten hebben we ook de
beschikking over superloten. Deze superloten kosten 150 euro, maar ook hiervan gaat 80% naar de club
(120,-). Mocht je iemand kunnen overtuigen van het kopen van zo’n lot, dan moet je even contact
opnemen met ons via clubactiemnc@gmail.com. Wij verwachten dat iedereen zijn steentje bij draagt
aan de club door op zijn minst 20 loten te verkopen. Zo komen we op een mooi bedrag uit.
Om de actie nog leuker te maken, zijn er ook voor jullie (de verkopers) leuke prijzen te winnen. Als je 20
loten verkoopt, dan krijg je later dit jaar een certificaat waarmee je leuke korting kan krijgen op een
hoop dingen (bijvoorbeeld sportkleding of een dagje Efteling). Daarnaast gaan wij als MNC ook nog
leuke prijzen uitreiken aan de leden die de meeste loten hebben verkocht! Ook het team dat in totaal de
meeste loten heeft verkocht krijgt een prijs, dus spoor je teamleden aan om meer loten te verkopen!
Een superlot telt voor 50 loten. Dus het is zeker de moeite waard om ook dit te proberen!
Op jouw verkooppagina kan je ook inloggen. Hier kan je de lotenmeter bekijken, je stand binnen je team
en kan je ook badges verdienen. Dit allemaal om het extra leuk te maken! Hoe log je in op je
verkooppagina?
1. Scan je QR code op je boekje
2. Klik op ‘Mijn stand’ (rechtsboven op je pagina)
3. Vul je inlogcode in (deze staat op de QR code sticker op je boekje)

Ben je helemaal klaar met verkopen (op zijn minst 20)? Lever dan je boekje en het geld dat je hebt
opgehaald in bij de bar in de kantine. Als je nog vragen hebt, stuur dan een mail naar
clubactiemnc@gmail.com.
Veel succes met de verkoop!
Met vriendelijke groet,
De organisatie van De Grote Clubactie MNC

