
Hallo jeugdspelers van UGHV en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het is weer zover: de Grote Clubactie gaat van start! Net als voorgaande jaren doen 
wij hier ook in 2021 weer aan mee. Ons doel is zoveel mogelijk geld ophalen voor 
materialen, kleding en activiteiten voor de jeugd. 
 
Wat kost een lot en wat verdient UGHV hieraan? 
Een lot van de Grote Clubactie kost € 3,-. Daarvan gaat €2,40 naar UGHV. 
 
Wanneer mag ik de loten verkopen?  
Van zaterdag 18 september t/m 10 oktober 2021 heb je de tijd om zo veel mogelijk 
loten te verkopen. 
 
Hoe gaat het verkopen van de loten? 
Dit jaar gaan we alleen verkopen via de digitale weg. Jij of je ouder(s)/verzorger(s) 
krijgt/krijgen aanstaande zaterdag een mail met een link naar jouw persoonlijke 
verkooppagina. Houd dus de mailbox in de gaten (ook de spam).  
Je kunt de link van jouw persoonlijke verkooppagina delen via whatsapp, social media 
of de mail.  
Mocht je na zaterdag geen mail hebben ontvangen? Of heb je andere vragen? 
Laat dit dan even weten via: wjz@ughv.nl  
 
De koper krijgt zijn lotnummer op zijn bankafschrift te zien en kan daarmee kijken of 
hij/zij iets gewonnen heeft. 
 
Prijzen 
Niet alleen de lotenkopers kunnen prijzen winnen, ook jij als verkoper kan prijzen 
winnen door zoveel mogelijk loten te verkopen! Zie hiervoor de volgende pagina!  
 
Wij wensen jullie veel succes en plezier met het verkopen van de loten!  
 
Sportieve groet, 
 
Werkgroep jeugdzaken  
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Grote Clubactie 

        2021 (18 september t/m 10 oktober) 

 
 

Voor de drie jeugdleden van UGHV die de meeste loten verkopen, zijn er 

dit jaar de volgende prijzen te winnen: 

 
 

1e prijs 

Tenue Kelly Dulfer 

2e prijs 

Cadeaubon t.w.v. €10,- + bidon 

 

3e prijs 

Teamsnack kantine + bidon   

 

Ook de Grote Clubactie zelf heeft gave winacties. Zo ontvang je bij het 

verkopen van 20 loten of meer een 20-loten-waardebon en is er een 

kidsverkoopwedstrijd waarbij de beste lotenverkopers van Nederland 

diverse prijzen kunnen winnen, zoals een Nintendo Switch of een fiets.  

 

Verkopen jullie als team meer dan 100 loten? Dan maak je kans op de 

Masita teamprijs t.w.v. € 2.000,- 

 

Kijk voor meer info op clubactie.nl/winacties  

 

Vanaf 18 september mag je beginnen met het verkopen van loten. Doe je 

best en wie weet val jij wel in de prijzen!   

Je hebt t/m 10 oktober om loten te verkopen!  

 


