
Win leuke 
prijzen!

Per verkocht lot ontvangen alle deelnemers aan het KSVH Loyalty  
Program 1 KSVH Credit. Hiermee bepalen de leden dus zelf  

de korting voor hun sportbeleving.

WWW.KSVHAARLEM.NL/GCA2020KIJK OP DE WEBSITE VOOR ALLE TIPS & TRUCS!

Beste lotenverkoper,

Elk jaar vindt de landelijke Grote Clubactie plaats. KSV Haarlem doet voor de vierde keer mee. Als club 
willen we zoveel mogelijk loten verkopen. Van de opbrengst gaat maar liefst 80% (ofwel € 2,40 per lot) 
naar onze clubkas!
Maar deze editie geven wij uiteraard ook weer terug aan de Loyalty Program deelnemers, namelijk per 
verkocht lot 1 KSVH Credit en kans om mee te dingen naar de verrassingsprijs voor de beste  
lotenverkoper!

Hoe werkt het?
Het verkopen van de loten is heel eenvoudig. Wij werken met Eenmalige machtiging. De koper vermeldt 
het rekeningnummer op de intekenlijst en het bedrag wordt eenmalig van de rekening afgeschreven. Het 
lotnummer wordt op het bankafschrift vermeld. Wanneer de koper een lot heeft gekocht, geef je de 
persoon een bedankbriefje waarop ook een deurzegel te vinden is die de koper op de deur kan plakken.
Ook kun je vrienden en familie op afstand loten laten kopen door jouw eigen link te delen via Whatsapp,
social media en e-mail. Kortom, wij maken het jou extreem makkelijk de vereniging te steunen en hierbij
tegelijk voor jezelf een hoop KSVH credits te verdienen.

Wat is ons doel van onze Grote Clubactie?
Ons doel als KSV Haarlem is uiteraard om zoveel mogelijk loten te verkopen.
Met de opbrengsten kunnen wij jouw vereniging weer vooruit helpen en investeren in
onze geweldige trainersstaf, nieuw trainingsmateriaal en betere faciliteiten voor onze leden

Wanneer is de actie?
De Grote Clubactie start op zaterdag 19 september. De lotenboekjes moeten zaterdag 
14 November weer ingeleverd zijn bij Sarina of Rogier.

Wat kun jij winnen?
De mooiste prijs is dat jij jouw KSVH vooruit helpt. Maar er zijn ook prijzen voor de drie beste 
individuele verkopers. En jij krijgt per verkocht lot 1 KSVH Credit, dit kan dus flink oplopen! 
Doe jouw best!!

Sarina & Rogier


