Scouting Gouden Cirkel
p/a Zuidsingel 100
4331 RV Middelburg

Middelburg, september 2018

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Hallo Bevers, Welpen, Scouts, Explo's, Stam

De Grote Clubactie 2018 komt er weer aan!!!
Elk jaar in september vindt de Grote Clubactie plaats. Dit jaar doen wij ook weer mee en wij willen
natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen.
Op of rond zaterdag 8 september wordt aan ieder lid het volgende uitgedeeld:
 Informatie over de Grote Clubactie
 Verkoopboekje voor het registreren van de eenmalige machtiging
Verkoop loten van de Grote Clubactie m.i.v. 2010 verplicht onderdeel Contributie
In 2010 is door het bestuur en de groepsraad besloten om de verkoop van de loten van de Grote
Clubactie verplicht te stellen door deze verkoop onderdeel uit te laten maken van de contributie.
Zonder deze extra inkomsten zijn diverse zaken binnen onze vereniging anders niet meer mogelijk.

Ieder lid is verplicht minimaal 5 lotnummers af te nemen. Maar meer mag natuurlijk altijd!!
Als er meerdere gezinsleden lid zijn van onze scoutinggroep, is het minimum aantal lotnummers 3 per
persoon. Maar des te meer verkopen, des te beter voor de club.
De lotnummers kosten ook dit jaar weer € 3,00 per stuk en van de opbrengst gaat maar liefst 80%
(oftewel € 2,40 per lot) naar onze clubkas!
De opbrengst van de verplicht af te nemen loten is voor de algemene clubkas.

Let op!! Op 15 september start de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie
Ook al mag je pas vanaf 15 september de loten verkopen, je kunt nu natuurlijk alvast beginnen met
wat voorbereidende verkoopactiviteiten. Je kunt bijvoorbeeld al aan familie, vrienden, buren,
kennissen vragen of ze een Grote Clubactie lot bij jou willen kopen (een reserveerlijstje maken).

Verkoopmethode
Wat is de bedoeling?
Het verkopen van de loten is heel eenvoudig.
Wij werken dit jaar weer met de Eenmalige machtiging.
Voordelen:
 De verkopers hoeven maar één keer langs de deur.
 De verkopers lopen niet met geld over straat

Voor meer informatie over de Grote Clubactie: www.clubactie.nl

Eenmalige machtiging: De koper vermeldt zijn gegevens en rekeningnummer op de pagina
‘Eenmalige Machtiging (SEPA)’ 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 (volledig rekeningnummer) aan de
lotenkoper en zorg dat de overige gegevens (naam, straat, woonplaats, aantal, datum, handtekening)
volledig en duidelijk zijn ingevuld.
Wanneer de koper een lot heeft gekocht, geef je de persoon een bedankbriefje - zit rechts naast het
invulvak voor ‘Eenmalige Machtiging (SEPA)’.
Hij kan dan zelf de deurzegel uitscheuren en met een plakbandje op zijn deur bevestigen.
De Grote Clubactie heeft een verkoopboekje gemaakt om het jullie zo eenvoudig mogelijk te maken.
In een verkoopboekje vind je 20 pagina’s voor 20 lotenkopers. Iedere pagina heeft een deel
‘Eenmalige Machtiging (SEPA)’ en een bedankbriefje met deurzegel. Het deel ‘Eenmalige Machtiging
(SEPA)’ laat je in het boekje zitten voor onze penningmeester Lia de Nooijer. Eén lot kost € 3,00 maar
het zou natuurlijk super zijn als mensen meer loten willen kopen!
Aan wie mag je verkopen?
Je mag de loten verkopen aan wie je wilt, te beginnen bij je familie, vrienden, buren, enz. Is je boekje
vol of ben je klaar met verkopen? Lever het dan in bij de leiding van je speltak voor of op 1 november.
Hij/zij zorgt ervoor dat het verder in orde komt. Je kan je verkoopboekje ook in de bus stoppen bij onze
penningmeester, Lia de Nooijer, Nieuwenhovenseweg 8 in Middelburg.
Is je verkoopboekje vol en je wilt nog meer loten verkopen, dan zijn er nieuwe verkoopboekjes te
verkrijgen bij de leiding.
BELANGRIJK VOOR LEDEN DIE GEEN LOTEN WILLEN VERKOPEN
Als je geen loten wilt verkopen is het mogelijk de netto opbrengst direct te voldoen aan onze
penningmeester. Dit is dan een bedrag van € 12 (5 loten x een netto opbrengst van € 2,40 per lot).
Als er meerdere gezinsleden lid zijn van onze scoutinggroep is dit een bedrag van € 7,20 per lid
(3 loten x een netto opbrengst van € 2,40 per lot).
Maak je van deze mogelijkheid gebruik, dan moet dit zo snel mogelijk per mail worden doorgegeven
aan onze penningmeester Lia de Nooijer (cjbillen@zeelandnet.nl)
Het desbetreffende bedrag dient direct te worden overgemaakt op onze clubrekening (Rabobank
IBAN nummer NL20 RABO 0335 0557 37 t.n.v. Scouting Gouden Cirkel) met vermelding van:
 naam van het jeugdlid en de speltak
 en de tekst Geen loten Grote Clubactie.

Wij wensen iedereen ook dit jaar weer veel succes met de verkoop.

Voor meer informatie over de Grote Clubactie: www.clubactie.nl

