
Informatie voor ouders en judoka’s.

We gaan er van uit dat iedereen meedoet.
Ouders, wilt u de jongste kinderen een  handje helpen ?

Nieuw dit jaar: Je hoeft geen geld meer op te halen of loten te
brengen; dus 1 x keer langs de deuren gaan om loten te verkopen en
dan ben je klaar – wel zo gemakkelijk…

We doen mee aan de Eenmalige machtigingsverkoop actie.
Men kan dus loten bestellen door een betalingsmachtiging in te
vullen in het verkoopboekje.
Op het bankafschrift komt dan het lotnummer te staan. Bestelt men
meer loten, dan staan er meer lotnummers op het afschrift !

Jouw Grote Clubactie…
 Je vraagt of iemand een lot wil kopen (of misschien meer).

Dan kan iemand uit de straat zijn, je familie, je opa en oma, je
buren, bedenk het maar.

 De koper vult zijn bankgegevens in het boekje in – op deze
manier bestelt hij/zij de loten.

 Vergeet niet het bedankbriefje aan de lotenkoper te geven.
 Heb je een paar kopers gehad ? Misschien hele boekje vol ?

Dan ben je klaar en kan je het boekje weer op de les
inleveren.

 Als de actie is afgelopen krijg je een mooi cadeautje, omdat je
je best gedaan hebt.

Op de volgende bladzijden leggen we alles uitgebreid uit.
Ook dit jaar voor iedereen een cadeautje.

SUCCES !

Renshu – JUDO

Planning - data van de actie:

Week 37: 10 t/m 16 september.
Iedereen ontvangt een
verkoopboekje.
De Clubactie gaat van start op 15
september !

Week 42: 15 t/m 21 oktober.
Einde actie, alle verkoopboekjes
moet nu ingeleverd zijn.
Ben je eerder klaar, dan mag je
dit ook eerder inleveren !



Hoe werk je met het verkoopboekje…

* Er zijn 20 pagina’s – je kunt de loten dus aan 20 verschillende mensen verkopen.
* Elke pagina heeft 2 delen, Eenmalige machtiging (links) en een bedankbriefje met deurzegel (rechts).

Wat vul je in – wat geef je aan de lotenkoper ?

Iemand koopt een lot, vul de linkerkant in ! Is dit ingevuld ?
Geef dan het rechterdeel aan de lotenkoper.

Je vraagt aan iemand of hij / zij loten wil kopen en
hoeveel.
Vul dan het linker gedeelte van de pagina in.
De lotenkoper kan dit het beste zelf doen.
Eén lot kost € 3,- maar het zou natuurlijk super zijn als
mensen meer loten willen kopen!

Hierboven zie je een ingevuld voorbeeld.
Dit LINKER-gedeelte van de bladzijde blijft in het
boekje zitten.

Geef de lotenkoper dan het bedankbriefje met
deurzegel.
Dat is dus het RECHTER-gedeelte van de bladzijde.

Voor de koper: Op het bankafschrift komt het
lotnummer te staan.
Als iemand meer loten bestelt, komen er dus meer
lotnummers op het afschrift te staan.

Iedereen veel succes gewenst !

Men koopt geen loten meer met contant
geld, maar met een automatische

machtiging via de bank !



Klaar met je boekje .. hoe dan verder..?

* Is je boekje vol of ben je klaar met verkopen? Lever het dan in op de les.

Simpel dus – je hoeft niet meer (zoals eerdere jaren) nog een keer naar de kopers te gaan om een lot te gaan
brengen, het geld op halen, enz.

Nog wat tips..
* Je mag de loten verkopen aan wie je wilt, bij je familie, vrienden, buren, opa’s en oma’s.
* Wil je een extra boekje – vraag het op de les.
* Je kunt meedoen en kijken op www.kids.clubactie.nl.

Voor iedereen een cadeau !

Jouw inzet wordt beloond…
…verkoop je 1 tot 9 loten, dan krijg je een verrassing.
…verkoop je meer dan 10 loten dan krijg je een grote knuffel sleutelhanger

Een superverkoper is iemand die meer dan 25 loten verkoopt.
Dan kan je kiezen uit een grappige judo verjaardagskalender,
of 2 mooie judoposters !
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