
Beste GRC Lotenverkoper, 
 
Zoals jullie wellicht weten zijn de opbrengsten van de Grote Club Actie (GCA) onmisbaar voor 
sportverenigingen. Zo ook voor GRC Groningen. Dit jaar hebben wij een speciaal doel gekoppeld aan 
de opbrengsten:  

Het aanschaffen van nieuwe trainingsdoeltjes en repareren van de bestaande 
trainingsdoeltjes voor de GRC-jeugdafdeling. 

 
Zaterdag 14 september a.s. gaat de GCA 2019 weer van start. Jullie hebben de boekjes uitgereikt 
gekregen. Vanaf zaterdag 14 september 0.00 uur mag je beginnen de loten te verkopen. Er zijn 
daarbij een paar zaken belangrijk te vermelden: 
 

• Begin zo spoedig mogelijk. Op elke huisdeur komt namelijk een sticker als de desbetreffende 
bewoner reeds een lot gekocht heeft. Hoe later je gaat lopen hoe moeilijker het dus wordt om 
huizen te vinden waarvan de bewoners nog geen loten hebben gekocht. 

• Ook dit jaar kun je als verkoper van loten prijzen winnen. Er zijn drie acties vanuit de  Grote Club 
Actie en drie van GRC (naast het speciale doel). 
✓ De ‘win een clinic’ actie en andere teamprijzen 

Elk team (min. 2 persoenen en max. 12 personen) dat voor 10 december 2019 meer dan 200 
loten verkoopt, kan meedoen met deze actie. Opgave voor deze actie gebeurt in overleg met 
Vally Dusink. 
Deelnemers moeten vallen in de leeftijdscategorie 6 t/m 17 jaar. 

✓ De 20-loten-actie 
Elke verkoper die voor 10 december 2019 20 loten of meer verkocht heeft ontvangt een 
gratis entreekaart voor Bobbejaanland, SnowWorld, Optisport of Krazy Kangaroo. Ook 
ontvang je een 2e artikel gratis bij masita.com. Je kunt je begin oktober melden bij Vally 
Dusink. Het mailadres is grc.groteclubactie@gmail.com. 

✓ Kids-verkoopwedstrijd 
De Grote Clubactie stelt ruim 150 prijzen beschikbaar voor de beste loten verkopers van 
Nederland. De hoofdprijs is een Nintendo Switch. Kinderen kunnen zichzelf aanmelden via 
https://clubactie.nl/Kidsverkoopwedstrijd.html als ze klaar zijn met verkopen. Deze actie 
geldt voor alle verkopers t/m 13 jaar. 

✓ GRC Acties 
1. Ieder lid dat 10 of meer loten verkoopt krijgt een klein presentje bij de laatste training in 

de week van 2 of 9 december. 
2. Leden die de meeste loten verkopen krijgen: 

Nr. 1  Een trainingspak of een waardebon van € 50 
Nr. 2  Een bal of een waardebon van € 25 
Nr. 3  Een sporttas of een waardebon van € 15 

3. De teams die het meeste loten verkopen kunnen een geldbedrag winnen van € 75 voor 
de nr.1, € 50 voor de nr.2 en  € 25 voor de nr.3. Dit bedrag moet besteed worden in 
overleg met de teamleider. 

De prijsuitreiking van de GRC acties zal plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van GRC 
Groningen (ws.) op zondag 5 januari 2020. 

• Schrijf je voor- en achternaam en je team duidelijk leesbaar op het boekje. Anders kunnen we 
achteraf niet zien wie de desbetreffende loten verkocht heeft. 

• De trekking is op 11 december 2019.  

• Lever de verkochte loten in bij de kantine. Uiterlijk 30 november 2019!! 

• Heb je meer loten nodig, vraag ernaar in de kantine. Niet-verkochte lotenboekjes kun je ook in 
de kantine inleveren. 
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