
          

Beste lid van Tennisvereniging Nieuw-Vennep, 

 

Op zaterdag 15 september 2018 start de Grote Clubactie. 

Tennisvereniging Nieuw-Vennep doet ook mee. Ons doel dit jaar is om 

het net van de kindertennisbaan en hopelijk ook het oefenmuurtje naast 

het clubhuis te kunnen aanpakken. Een lot kost € 3,-. Van de opbrengst 

gaat maar liefst 80% (ofwel € 2,40 per lot) naar onze clubkas! Als 

lotenverkoper maak je kans op het winnen van een PlayStation en 

andere prijzen. Lotenkopers maken kans op fantastische prijzen met als 

hoofdprijs een geldbedrag van € 100.000,-!  

 

Wat is de bedoeling?  

Het verkopen van de loten is heel eenvoudig.  Wij werken met de 

volgende twee methoden:  

Eenmalige machtiging:  De koper vermeldt zijn gegevens en 

rekeningnummer in het boekje en het bedrag wordt eenmalig van de 

rekening afgeschreven. Het lotnummer staat op het bankafschrift van de 

koper. Let op! Vraag bij het invullen van de gegevens het IBAN (het 

volledige rekeningnummer) aan de lotenkoper. 

Wanneer de koper een lot heeft gekocht, scheur je de rechterkant van 

het blaadje uit het lotenboekje. De koper kan dan zelf de deurzegel 

uitscheuren en met een plakbandje bij de deur plakken. 

Online: Je ontvangt van ons een e-mail met daarin een link naar onze 

online verkooppagina. Hiermee kun je per email al je familie, vrienden 

en kennissen uitnodigen om online een lot van onze club te kopen. Het 

bedrag wordt eenmalig van de rekening van de koper afgeschreven. Het 

lotnummer wordt op het bankafschrift vermeld.  

Wanneer is de actie? 

De Grote Clubactie 2018 start op zaterdag 15 september. Vanaf die dag 

mag je beginnen met de lotenverkoop. 

 

Verkoopboekje inleveren 

Is je boekje vol of ben je klaar met verkopen? Lever het dan vóór 10 

november in bij Yvonne van Everdingen, Rob Soeters, Peter Pollé of bij 

mij, of gooi hem in de brievenbus naast het toegangshek van het 

tennispark. Wij zorgen ervoor dat het verder in orde komt. Wil je meer 

verkopen? Deze personen kunnen jou ook een nieuw boekje geven. 

 

• Gratis met 3 vriendjes 

twee uur lang 

trampolinespringen met 

wat lekkers bij JumpXL 

voor de beste TVNV 

lotenverkoper!  

 

• Verkoop 20 loten en je 

ontvangt sowieso een 

gratis entreekaart voor 

Bobbejaanland, Body 

Worlds, Avontura en/of 

Optisport  

 

• Opbrengst gaat naar 

opknappen van 

kindertennisbaan en 

oefenmuurtje 

 

• 15 september: start 

verkoop 

 

• 10 november: laatste dag 

inleveren lotenboekjes 

(met machtigingen) bij de 

vereniging 

 

• 11 december: sluiting 

inschrijving 

kids.clubactie.nl (win als 

lotenverkoper een PS4 en 

andere prijzen)  

 

• 12 december: Trekking 

Grote Clubactie 



 

 

Verkoop 20 loten en je ontvangt via TV Nieuw-Vennep een gratis entreekaart voor een dagje uit* 

en een 2e artikel gratis op masita.com! 

Bij 20 of meer verkochte loten ontvang je via de vereniging een gratis entreekaart voor 

Bobbejaanland, Body Worlds, Avontura en/of Optisport1. Ook kun je een 2e artikel gratis bestellen bij 

masita.com. 

Prijzen voor lotenverkopers; win een Playstation 4 met een spel naar keuze! 

Lotenkopers kunnen prijzen winnen. Maar ook jij, als lotenverkoper, kan geweldige prijzen winnen! 

Doe mee aan de Kids-verkoopwedstrijd en maak kans! De hoofdprijs is een Playstation 4 met spel 

naar keuze. Er zijn in totaal 212 prijzen! Ook zijn er diversie clinics te winnen, waaronder een DJ-

clinic! Ga voor meer informatie naar kids.clubactie.nl.  

 

Wij hopen op een geweldig resultaat. Heel veel succes met de verkoop van de loten! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Tennisvereniging Nieuw-Vennep, 

 

Ilse van der Giessen 

Secretaris   

 

 

 

 

                                                           
1 Geldig bij¬ Bobbejaanland, Optisport, Avontura en Body Worlds. Bij Bobbejaanland, Optisport en Avontura: 1 
gratis entreekaart in combinatie met 1 volbetalende persoon. Bij Body Worlds: 50% korting. Kijk voor meer 
informatie en de actievoorwaarden op kids.clubactie.nl. 


