
 
               

 
 
 

Vleuten, 13-09-2021.  
 
 

 
Gym & Move Leidsche Rijn gaat loten verkopen met de Grote Clubactie 
De boekjes worden komende week uitgedeeld op de lessen aan de leden van 6 jaar en ouder. 
 
Zaterdag 18 september 2021 start de Grote Clubactie. Gym&Move Leidsche Rijn doet ook mee en 
natuurlijk willen we zoveel mogelijk loten verkopen. Ons doel dit jaar is nieuwe materialen voor alle 
groepen aan te schaffen. Vertel dit ook als je loten verkoopt. 
 
Hoe werkt het? 
Een lot kost € 3,- en van de opbrengst gaat 80% (= € 2,40) naar onze clubkas! Met het verkoopboekje 
verkoop je loten aan familie, vrienden en buren. Zij kunnen online loten kopen met hun telefoon door de 
QR-code op of in het boekje te scannen. Ook kan met pen nog een lot worden gekocht. Bekijk de 
instructie op de achterzijde van deze brief. De koper kan de naam van de verkoper selecteren. 
 
Tip: verkoop online loten 
Wil je meer loten verkopen? Scan zelf de QR-code en deel eenvoudig de verkooplink via WhatsApp en 
social media met familie en vrienden. 
 
Verkoopboekje inleveren 
Ben je klaar met verkopen? Lever je boekje dan in bij de trainster van de vereniging voor 15 november 
2021  
 
Win gave prijzen 
Help ons doel te behalen door zoveel mogelijk loten te verkopen en maak kans op te gekke prijzen. Wat 
kun je winnen? 
- Bij 20 of meer verkochte loten krijg je via onze vereniging toegang tot gave 20-loten-acties. 
- Deel jouw verkoopfilmpje met #groteclubactie en maak kans op een Nintendo Switch 
- Doe mee aan de Kids-verkoopwedstrijd en maak kans op mooie prijzen. 
Ga voor meer informatie over alle winacties naar clubactie.nl/winacties 
 
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! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur en leiding Gym&Move Leidsche Rijn 
 
 
 



 

 


