
                                                     
 
 

Hallo lotenverkoper, 

 
Fijn dat je loten wilt verkopen voor de Grote Clubactie voor MLTC!!    

De loten kosten 3 euro per stuk en per verkocht lot gaat er maar liefst € 2,40 naar MLTC!!    

 

We gaan de opbrengst gebruiken voor aanschaf van Glow in the dark tennis! 
 
Hoe werkt het ook weer? 
 

De Grote Clubactie start op zaterdag 14 september 2019. Om veel loten te kunnen verkopen, moet je op die dag 
natuurlijk zo vroeg mogelijk uit de veren om langs de deuren te gaan. Eerder langs de deuren gaan mag niet, maar je 

kan natuurlijk al wel aan je vader, moeder, opa, oma en andere familie vragen of ze een lot van je willen kopen. 

 
In het verkoopboekje van de Grote Clubactie zitten machtigingsformulieren. De machtiging kan online worden 

afgegeven via de QR-code of weblink, die in het verkoopboekje staat vermeld of door deze handmatig in te vullen. 
Controleer wel even of alles is ingevuld. Bij gebruik van QR-code of weblink, ontvangt de koper zijn loten per e-mail 

en staan de lotnummers vermeld op het bankafschrift.  
 

Kopers geef je een sticker om op de deur te plakken, zodat iedereen kan zien dat er al loten zijn gekocht en een 

bedankbriefje. Als er niemand thuis is, kan je nu ook het niet-thuiskaartje in de brievenbus doen en kunnen de 
mensen toch loten kopen. Als je boekje vol is, dan lever je deze in bij je trainer. Je kunt dan altijd weer om een nieuw 

boekje vragen. Ook als je geen loten meer kunt verkopen, lever je je boekje in. De uiterste inleverdatum is  
14 oktober.  

 

Tip!  
Leg uit wat er met het geld gaat gebeuren van de Grote Clubactie. Mensen willen graag weten, waar hun geld aan 

besteed wordt. 
 

MLTC is natuurlijk ontzettend blij met jouw inzet om loten te verkopen en daarom voor degenen, die de meeste loten 
verkoopt, organiseren we een clinic met spelers van het eerste team. Wanneer je minimaal 15 loten verkoopt, dan 
word je uitgenodigd voor de clinic! 
 

Ook heeft de Grote Clubactie een verkoopwedstrijd. Bij verkoop van meer dan 20 loten zijn er mooie prijzen te 
winnen, de beste lotenverkoper wint een Nintendo Switch!! Meer info hierover vind je op www.kids.clubactie.nl 

Groet en veel succes!!!       
Jeugdcommissie MLTC  
Vragen? Even mailen naar jeugd@mltc.nl  
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