
                                                                                                    
                                                                                     

Beste lotenverkoper, 

Ieder jaar doen wij mee aan de grote clubactie, vorig jaar  hebben we 1500 loten verkocht, natuurlijk willen 

we samen met jullie dit aantal dit jaar weer bereiken. 

De opbrengst van de club loten word besteed aan leuke activiteiten voor alle leden. Dus hoe meer loten we 

verkopen des te meer wij kunnen organiseren. 

Hoe ga je te werk: 

- Je mag pas beginnen met de voorverkoop op zaterdag 14 September 2019 (absoluut niet eerder, houd je 

aan de regels)!! Schrijf boven op het intekenformulier jouw naam en onze naam ‘Body Action Goes’. 

– Je vraagt of iemand een club lot wil kopen, zo ja, dan laat je de mensen hun gegevens invullen op het 

intekenformulier en ook het aantal loten. (wil je meer loten verkopen, kopieer de inteken lijst dan zelf of 

vraag extra intekenformulieren aan Juf Dianne of Juf Mandy). 

- Haal gelijk het geld op, dan hoef je als je de loten later brengt niet een paar keer terug als iemand niet 

thuis is. Maar kan je het lot (en) in de brievenbus doen.   

- Wij gaan ervan uit, en verwachten dat alle Body Action  Goes leden minimaal 5 loten verkopen. 

- Als je klaar bent doe je het geld in de bijgevoegde envelop schrijf er je naam op en hoeveel loten je hebt 

verkocht (inleveren alleen bij Juf Mandy of Juf Dianne) je krijgt direct je loten. 

- Je intekenlijst laat je thuis, want daarop staan de adressen waar je later naar terug moet om de loten af 

te leveren.  

- Als de loten bij ons op zijn dan krijg je een bevestiging van inlevering van het geld, en zullen de loten de 

volgende week aan jouw meegegeven worden. 

Uiterlijke inleverdatum  5 oktober 2019. 

– Vraag of mama of papa met je meegaan om loten te verkopen, willen of kunnen ze dit niet verkoop dan je 

loten bij familie en buren. 

Wij hebben voor de optie ‘contante loten’ gekozen omdat wij niet de mankracht hebben om alle gegevens in 

te voeren die dikwijls niet te lezen zijn, vandaar deze  keuze. 

-  Voor degene die meer dan 35 loten verkoopt heeft  Body Action Goes  een gave verrassing . 

  

  Doe jullie best, en veel plezier met de verkoop. 


