
Beste Judoka, 

Ook dit jaar doen we weer mee aan de Grote club actie. Met deze actie kunnen we op een redelijke 

makkelijke en veilige manier wat extra geld binnenhalen voor onze club. Dit is hard nodig omdat we 

op moment nog geen sluitende begroting hebben en jaarlijks nog geld te kort komen. 

Zoals vorig jaar hebben we geen fysieke loten. Iedereen heeft een persoonlijke pagina en QR code 

die overal via sociale media gedeeld kan worden zodat mensen die verder weg wonen ook loten 

kunnen kopen. Gegevens staan op de voorkant van het boekje. Ook kunnen mensen met pen een 

formulier invullen. 

Het is dus van belang dat iedereen zoveel mogelijk loten gaat verkopen. Het streven is dat elke 
judoka 10 loten verkoopt. Als we dit halen hebben we ong. €1400 euro verdient voor de club. 
Vorig jaar zaten we net onder de 1000 verkochte loten. Wie weet gaan we er dit jaar overheen! 
 
Net zoals vorig jaar willen we elke judoka die 10 of meer loten heeft verkocht 20 cent per lot 
uitkeren. Dus hoe meer loten je verkoopt hoe meer je zelf kan verdienen. 
Iedere judoka heeft een persoonlijk boekje gekregen met de naam en QR code ervoor op. Hierdoor 

kan er makkelijk bijgehouden worden wie de meeste loten heeft verkocht.  

Win een cadeaubon door de meeste loten te verkopen!! 

Je kan op meerdere manieren je loten verkopen. Dit kan op de onderstaande manieren: 

1) Via het boekje dmv het met pen invullen van de eenmalige machtiging. Denk eraan dat alles 

goed en leesbaar is ingevuld. Lever het boekje weer compleet in ivm registratie loten. 

2) Mensen kunnen je persoonlijke QR-code scannen (meestal met de mobiele telefoon camera) 

die op de voorkant van het boekje staat. Deze gaat dan naar je persoonlijke website en 

kunnen daar hun gegevens invullen.  

3) Als je zelf de QR-code scant en je opent je persoonlijke website dan kan je deze delen en zo 

via Whatsapp of facebook verspreiden zodat je ook mensen kan bereiken die niet direct in de 

buurt wonen. ( bijv. tante in Amsterdam of familie in Groningen ) 

4) Ga naar de website www.clubactie.nl/lot →  geef bij club aan “Kawa No Mura” → Bij 

verkoper kunnen ze jouw naam invullen → vul de rest van de gegevens in en verstuur het 

formulier. 

Ook zullen we een QR-code in het mededelingenblad, facebook en website plaatsen. 

Belangrijke datums: 

24-9-2022 →  Start landelijke lotenverkoop Grote Clubactie 2022 

14-10-2022 → inleveren boekjes ( bij de trainer ) compleet ivm registratie 

21-11-2022 → Einde verkoop online loten 

6-12-2022 → Trekking loterij  

Veel succes allemaal en verspreid via alle kanalen die je tot je beschikking hebt je persoonlijke 

website of je QR-Code. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Kawa No Mura 

http://www.clubactie.nl/lot

