Beste voetballers,
Wil je extra geld verdienen? We worden er samen beter van!
Het voetbalseizoen 2018-2019 is weer gestart! Net als voorgaande jaren doet
s.v. Huizen weer mee aan de Grote Clubactie. Dit jaar loopt de Grote Clubactie
van 15 september tot 18 november. Het doel van de actie is zoveel mogelijk loten
te verkopen. Elk lot kost 3 euro. Hiervan is € 2,40 voor de club!
En jij krijgt nu 50 cent per lot. Dit jaar kan je dus zelf ook extra geld
verdienen!

Wat gaat de club doen met het opgehaalde geld?
Voorafgaande jaren was de opbrengst van de Grote Clubactie een groot succes.
We hebben een voetbaltafel en ballen aan kunnen schaffen en ook dit jaar willen
we van de opbrengst dingen aanschaffen die aantrekkelijk zijn voor de jeugd.
Denk bijvoorbeeld aan een chillhoek, klimrek of weet jij nog iets leuk? Ideeen
zijn welkom op groteclubactie@svhuizen.nl. Afhankelijk van de opbrengst gaan
we kijken welke mogelijkheden we hebben. Dat betekent hoe hoger de
opbrengst, hoe groter of meer we kunnen realiseren.
Dus : verkoop zoveel mogelijk loten zodat we veel kunnen realiseren.

Aan de lotenverkoper van SV Huizen die de meeste loten heeft verkocht geven
we een spel (BV FIFA) voor de X-box, Playstation of Wii weg of een intertoys
cadeaubon weg.
En één 2e spel verloten we onder de lotenverkopers die minimaal 1 boekje vol
hebben. Per boekje komt jouw naam in de “hoge hoed” waar we een winnaar uit
trekken. Hoe meer boekjes je vol krijgt, hoe vaker je naam in de “hoge
hoed” komt.

Maar daar blijft het niet bij; Ook de grote Club actie geeft prijzen weg!
1.een playstation 4
2. een fiets
3. een traningspak
4. pretparktickets of korting op een pretparkticket
Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op www.kids.clubactie.nl
De boekjes moeten uiterlijk 18 november ingeleverd worden. Eerder mag
natuurlijk ook ! Inleveren kan bij het wedstrijdsecretariaat in de daarvoor
bestemde doos. Te laat ingeleverde boekjes kunnen helaas niet meer ingevoerd
worden.
De boekjes met loten kunnen opgehaald worden bij het wedstrijdsecretariaat
vanaf zaterdag 8 september door jullie leider. Maar de verkoop mag pas de 15e
september beginnen! De loten mag je tot 18 november verkopen.
Ga vanaf 15 september gelijk aan de slag want, de eerste 20 kinderen met volle
boekjes krijgen een bal!
Wil jij de beste lotenverkoper worden van SV Huizen?
Verkoop dan loten op zaterdagen tijdens de wedstrijd van
Huizen 1 aan het publiek! Met je boekje
22 september
HUIZEN-Argon 1
13 oktober
HUIZEN –AFG 1
20 oktober
HUIZEN – Bol 1
3 november
HUIZEN – DHSC 1
Of ga samen met je team op de markt staan in het oude dorp! Heb jij nog een
goed idee?
Bedankt voor je inzet en veel succes!!

