
Doe mee aan de Grote Clubactie en verdien iets 
voor je club en voor jezelf 

 
Van 1 oktober tot 1 november wordt de Grote Clubactie weer in heel 
Nederland gehouden. De bedoeling is dat mensen loten kopen waar ze een 
mooie prijs mee kunnen winnen. Elk lot dat jij verkoopt levert NOS een mooi 
bedrag op. We willen daar dit jaar een spanbrug voor kopen! 
Als je voldoende loten verkoopt krijg jij een cadeaubon van ons. 
 
Hoe gaat het precies in zijn werk? 
De loten worden door de leden van NOS verkocht, door jou dus! Als je mee wil 
helpen krijg je van ons een boekje met loten. Je mag die loten verkopen aan 
familieleden, vrienden en bekenden. Maar je kan er ook mee langsgaan bij de 
mensen in je straat of in je buurt. 
 
De lotenverkoop is tegenwoordig heel veilig georganiseerd. Mensen vullen hun 
bankrekening in als ze een lot willen kopen en het aantal loten dat ze willen 
kopen. De organisatie van de Grote Clubactie incasseert vervolgens € 3,00 per 
lot op een afgesproken datum en zorgt er ook voor dat het deel voor NOS aan 
de penningmeester wordt overgemaakt. 
De mensen die loten hebben gekocht zien het lotnummer op hun bankafschrift. 
 
Wat kan jij doen? 
We hebben jou nodig om loten te verkopen en dit is wat jij dan krijgt. 
Elke lotenverkoper krijgt een aardigheidje als bedankje van NOS. Of je nou 1 of 
100 loten hebt verkocht. 
Voor elke 15 loten die je verkoopt krijg je van ons een cadeaubon ter waarde 
van € 5,- waarmee je bij Intertoys dingen kan kopen. En we houden natuurlijk 
bij wie de beste lotenverkoopster is en de top drie zetten we op onze website 
www.nos-turnen.nl. Daar kan jij dus bij staan en dan krijg je nog een extra 
verrassing! 
 
Loten verkopen is niet moeilijk! Hier wat tips om het nog makkelijker te maken: 
Ga met mooi weer in je turnpak langs de deuren en laat een radslag of ander 
turnkunstje zien aan de mensen. Ga op een druk punt staan, bijvoorbeeld bij de 
ingang van de supermarkt en spreek mensen aan of ze loten willen kopen. 
Iedereen kent de Grote Clubactie van TV. Als je nog heel jong bent maar wel 
loten wil verkopen vraag je toch gewoon een volwassene mee? 
Oh ja: laat de mensen die willen kopen hun gegevens heel duidelijk opschrijven 
op het briefje dat je van ons krijgt. Dat voorkomt misverstanden en 
teleurstellingen. 

  

http://www.nos-turnen.nl/

