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Beste leden en ouders/verzorgers,

De Grote Clubactie gaat weer van start op zaterdag 16 september.

Met de opbrengst van de actie kan GymXL nieuw lesmateriaal aanschaffen en 
kunnen er leuke activiteiten worden georganiseerd! Degene die een lootje koopt, 
maakt bovendien kans op mooie prijzen.

HOE WERKT HET?
Alle kinderen ontvangen in de week van 11 t/m 15 september een lotenboekje. De 
kinderen proberen vanaf zaterdag 16 september (eerder mag het niet) zoveel 
mogelijk lootjes te verkopen. Denk aan op/oma, oom/tante, kennissen, vrienden en 
buren.
De koper betaalt via een éénmalige machtiging door de bank. Let er op dat 
gegevens volledig worden ingevuld en laat het bedankbriefje met deurzegel achter bij 
de koper (zie boekje). De kinderen hoeven dus niet met geld over straat!
Het lotnummer wordt vermeld op het bankafschrift van de koper.

Eén lootje kost drie euro, 80 procent van de opbrengst gaat naar de vereniging.
De trekking is op 13 december 2017. Op de site clubactie.nl vindt u hier meer 
informatie over.

Lever de envelop of het boekje weer zo snel mogelijk in bij je train(st)er, graag vóór 3 
november 2017.
Zet duidelijk  je eigen naam op het boekje en op welk uur/ uren bij welke trainer je 
traint.

Van het geld dat wordt opgehaald kunnen we nieuwe materialen aanschaffen, zodat 
we op een veilige en verantwoorde manier kunnen blijven sporten. Daarnaast 
kunnen we met het geld leuke activiteiten organiseren voor de jeugd!
Als iedereen minimaal 10 loten verkoopt dan halen we ons streefbedrag!

PRIJS
De jongen en het meisje dat de meeste loten verkoopt wint een mooie prijs!

Een super mooie turnfoto op canvas (60/60 cm of 50/70cm). Deze zullen we in 
overleg maken.

Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door Met14 (www.met14.nl)
Met14 is een filmproductiebedrijf gespecialiseerd in educatie. Wij zijn de perfecte partner voor het maken van 
instructiefilms, promotiefilms van uw bedrijf, animaties, het op beeld vastleggen van congressen en themadagen. Maar ook 
voor het maken van droneopnames, 360˚ video’s, liveopnames en -regie bij evenementen zijn wij in te schakelen. 

Aan de overige prijzen wordt nog gewerkt, dus die zijn nog even een verrassing.

VEEL SUCCES!!!


