
    

Leeuwarden, 26 september 2016 

Hallo Lionitas pupillen en junioren ! 
 
AV Lionitas doet mee aan de Grote Clubactie die op zaterdag 1 oktober van start gaat.  
De opbrengst van deze loten verkoopactie gaat voor bijna 80% naar Lionitas voor de aanschaf  van 
atletiekmaterialen voor de jeugd (gedeelte is vooruitlopend op deze actie al aangeschaft en ook al in gebruik)  
 

We willen je dan ook vragen of je mee wilt helpen om loten te verkopen voor je club !  
Speciaal voor alle Lionitas pupillen en junioren is er, naast de online lotenverkoop, een speciale verkoopactie 
waarbij je met het verkoopboekje aan bijvoorbeeld  je ouders, bekenden of langs de deur loten kunt verkopen. 
Ook de speciale deurzegels die op de voordeur geplakt kunnen worden zitten hierbij. Omdat de kopers van een 
lot hun gegevens invullen in het boekje met daarbij toestemming voor automatische incasso hoef je als 
verkopers maar één keer langs de deur en ook hoef je dus niet met geld over straat. 
 
 'Winnen' doe je altijd want : 

•Als je 1 of meer loten verkoopt 'verdien' je sowieso een film van Pathé die je thuis kunt bekijken met je 

vrienden of familie en  • Bij verkoop van 20 loten:   

 
 
• Als extra actie ontvang je van Lionitas bij verkoop van 12 loten een cadeaubon van € 5,- te besteden bij 
Intertoys waarbij voor elk extra verkocht lot (dus vanaf 12 stuks) er € 0,40  per lot wordt toegevoegd aan het 
saldo van de Intertoys cadeaubon.   Alle acties zijn combineerbaar !  

• De 3 beste lotenverkopers/sters worden bovendien nog extra in het zonnetje gezet en krijgen een leuke 
attentie van Lionitas.  Kortom: hoe meer loten je verkoopt hoe beter voor de club én voor jezelf natuurlijk ! 
 
Omdat de verkoop van de loten pas vanaf zaterdag 1 oktober van start gaat hebben we een handig 
hulpmiddeltje toegevoegd: briefjes die je nu alvast kunt langsbrengen zodat ze weten dat je langskomt en niet 
misschien bij iemand anders een lot gaan kopen ( heb je meer nodig ...?  Laat het even weten) Ook op 
www.kids.clubactie.nl staan filmpjes en tips & tricks hoe je de loten zo goed mogelijk kunt verkopen.  
 
Namens het bestuur en de jeugdcommissie willen we je alvast bedanken dat je meedoet én natuurlijk heel veel 
succes toewensen met de loten verkoop !  Zijn er nog vragen ? Stel ze gerust via: jeugdcommissie@lionitas.nl    

- De Grote Clubactie loopt van zaterdag 1 oktober t/m donderdag 17 november 2016 - 

 

 


