
 

    

 

  

Beste leden en ouders/verzorgers, 
 
Om onze lessen leuk en veilig te houden, is het voor ons belangrijk om regelmatig nieuw materiaal aan 
te schaffen en om afgekeurd materiaal te vervangen. Daarom doen we ook dit seizoen weer mee met 
de Grote Clubactie. Dit jaarlijkse extraatje helpt ons om de kwaliteit van onze lessen te borgen en zo 
kunnen we ook de contributie laag houden. We hopen daarom dat jullie ons hiermee een handje willen 
helpen.    
 
Wij willen vragen of alle jeugdleden vanaf groep 3 loten willen verkopen, eventueel samen met 
ouders/verzorgers. 
 
Deze week zijn de lotenverkoopboekjes uitgedeeld aan onze leden van de gym-, turn- en danslessen 
vanaf groep 3. Volgende week delen we de boekjes uit aan de leden die deze week afwezig waren. 
De verkoop start vanaf zaterdag 24 september. Leden kunnen loten verkopen op 2 manieren: 

1. Via de QR-code voorop de boekjes kom je op de verkooppagina van onze club. Hier selecteer je 
het verkopend lid en koop je online je loten. Voor ons is dit een prettige en veilige manier, want 
zo hoeven we de gegevens niet handmatig in te voeren. 

2. Voor mensen die niet bekend of minder handig zijn met internet, is het ook mogelijk om 
‘ouderwets met pen en papier’ het boekje in te vullen en zo loten te kopen. Let op: accepteer 
geen contant geld! 

 
We doen ons best om te zorgen voor een up-to-date database in het Grote Clubactie online systeem, 
zodat kopers makkelijk de juiste verkoper kunnen selecteren. Mochten er vragen zijn, mail dan naar 
info@gymvereniginggendringen.nl of app naar de leiding. We zullen eventuele problemen zo snel 
mogelijk proberen op te lossen. 
 
De leden van de zaterdaggroepen en seniorengroepen verkopen niet mee. Het zou natuurlijk geweldig 
zijn, wanneer zij ons steunen door via de verkooppagina zelf loten te kopen. De link naar de 
verkooppagina is natuurlijk ook  deelbaar met familie en vrienden die onze clubs een warm hart 
toedragen en ons willen steunen! 
 
Voor bedrijven of ondernemers is er daarnaast nog een mooie, laagdrempelige vorm van 
sponsoring mogelijk door het kopen van ee Superlot: een pakket van 50 loten voor € 150,-. Zo is er 
50 x winkans en € 120,- voor onze clubkas.  
 
We willen vragen of de verkopende lede de boekjes weer in willen leveren voor de herfstvakantie. 
We hopen op jullie hulp en op een mooie opbrengst voor onze verenigingen! Zijn er nog vragen of 
opmerkingen, dan horen wij het graag. Alvast ontzettend bedankt en veel succes met de lotenverkoop 
toegewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leiding en bestuur  
 
Gymvereniging Gendringen 
Sport en Spel Gendringen 
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