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Maastricht, oktober 2016 
 

Beste leden, ouders/verzorgers, 
 
De Grote Clubactie gaat weer van start. Vanaf deze week kunnen de leden van Scharn weer op pad gaan 
om loten te gaan verkopen! Prijs per lot is 3.00 Euro. De lotenverkoop begint op 1 oktober 2016 en eindigt 
10 november 2016. De trekking is dit jaar op 10 december 2016! 
 
Het slagen van de lotenverkoop van de Grote Clubactie is van groot belang voor onze vereniging! Het geld 
dat verdiend wordt met het verkopen van de loten komt geheel ten goede aan de jeugdafdeling!  
 
Hoe werkt het? 
In tegenstelling tot andere jaren, is het dit jaar alleen mogelijk om loten middels een incassomachtiging te 
verkopen. Hiervoor heb je een lijst nodig die van je bij deze brief krijgt. Hierop wordt dan het 
bankrekeningnummer, de naam en de handtekening ingevuld. Het voordeel hiervan is dat je dan maar één 
keer bij de mensen langs de deur hoeft te gaan. 
 
Het bestuur van de vv Scharn is de lotenverkopers en -afnemers ieder jaar weer bijzonder erkentelijk voor 
de geleverde inspanningen en heeft ook dit jaar fantastische prijzen te vergeven: 

  
- 15 t/m 24 loten verkocht? Een tegoedbon van sportshop Relax ter waarde van 7,50; 
- 25 t/m 39 loten verkocht? Een tegoedbon van sportshop Relax ter waarde van 12,50; 
- 40 t/m 49 loten verkocht? Een leren voetbal van Derbystar; 
- 50 loten of meer verkocht? Een tegoedbon van sportshop Relax ter waarde van 35,00; 
- De beste individuele verkoper krijgt nog een extra prijs! 

 
Gedurende de verkooptermijn zullen Armand Hameleers en Tomas Burlet op woensdagavond tussen 18.30 
en 19.30 uur in het secretariaat van Scharn zijn om de ingevulde incassomachtigingen in ontvangst te 
nemen! Voor onze administratie is het handig om op elke incassomachtiging je naam en team te vermelden, 
zo kunnen we achteraf de beste lotenverkopers snel achterhalen!  
 
De sluiting van de verkoop is op 10 november a.s. Zorg er dus voor dat je de incassomachtigingen uiterlijk 
op 10 november bij Armand en/of Tomas inlevert. Later ingeleverde machtigingen worden helaas niet meer 
in behandeling genomen!  
 
Het bestuur van vv Scharn hoopt dan ook dat met ons potentieel van bijna 1000 leden garant staat voor een 
groot lotenverkoop, zodat we onze leden ook in de toekomst een mooie en financieel gezonde vereniging 
kunnen bieden. 
 
Succes met de lotenverkoop! 
 
Namens het bestuur van vv Scharn, 
 
Armand Hameleers 
Tomas Burlet  


