
JVC Cuijk doet mee aan de Grote Clubactie 2021 
 
Op zaterdag 18 september 2021 start de Grote Clubactie en wij, als JVC 
Cuijk leden, doen daar uiteraard ook dit jaar weer aan mee. 
JVC Cuijk leden gaan met de lotenboekjes (wanneer zij dat willen) “langs 
de deuren” om daar machtigingen in te laten vullen. Dit kan ter plekke in 
het boekje zelf of via een QR code online. 
De praktijk leert dat wanneer je enkele vrienden, familieleden of buren 
vraagt een lot te kopen, er snel een flink aantal verkocht kan worden. 
Online verkopen en kopen is een makkelijke en snelle manier. Het geeft 
minder administratieve rompslomp en heeft daarom onze voorkeur.  
De verkoop van losse papieren loten wordt NIET gedaan door jeugdleden. 
Dit wordt gedaan door onze seniorenteams Heren ZA1 en ZA2, Heren 
ZO2, Dames ZA1, Dames ZO1 (de combi met SIOL) en de Veteranen. 
Deze 6 seniorenteams ontvangen elk 25 papieren loten en betalen elk 
daarvoor 75,-. De papieren loten houden de spelers zelf of zij verdienen 
hun geld terug door de loten weer te verkopen. 
De loten kosten de koper € 3,- per stuk.  JVC Cuijk ontvangt, per verkocht 
lot uiteindelijk € 2,40. Per lot dient JVC Cuijk € 0,60 af te rekenen aan de 
Grote Clubactie. 
 
Loten verkopen met beloningen voor juniorleden zelf of het team 
van het senior lid. 
JVC Cuijk wil de verkoop door leden stimuleren en geeft een deel van de 
verkoop terug aan individuele junior leden zelf middels een beloning, dan 
wel meerdere beloningen. Per verkocht lot ontvangt de verkoper één punt. 
Deze punten kunnen vervolgens bij Marc Sport worden ingeleverd tegen 
bv. een bal, een shirt, een trainingspak of voetbalschoenen. Hoe meer je 
dus verkoopt, hoe groter je persoonlijke beloning wordt want ieder 
verdiend punt levert 1,- aan tegoedbonnen op!!! 
Verkoop je dus bv. 20 loten, dan levert dat 20 punten op én uiteindelijk 
een tegoedbon van 20,- die inwisselbaar is bij Marc Sport. 
Seniorleden verdienen deze punten voor hun team. 
 
  



Lotenboekjes 
In eerste instantie beschikt JVC Cuijk over 150 papieren lotenboekjes.  
Leiders van O7 t/m O14 teams stimuleren hun spelers om 
minimaal 1 lotenboekje per speler af te nemen (en minimaal 2 
loten te verkopen per speler) en vinden vanaf zaterdag 18 
september lotenboekjes in hun postvak op het wedstrijdsecretariaat van 
JVC Cuijk. Nog makkelijker is het om slechts de QR code te gebruiken, die 
los verkrijgbaar aanwezig zullen zijn in het postvakje van het team op het 
wedstrijdsecretariaat (maar ook te vinden zijn in het lotenboekje), 
waarmee direct online ingevuld kan worden. Hoe dat precies werkt wordt 
uitgelegd via onderstaande link: 
https://youtu.be/pq3tUEAEasg 
(De QR code zal ook IN de kantine op meerdere plaatsen duidelijk 
zichtbaar aanwezig zijn) 
We kiezen er dus bewust voor zo min mogelijk papieren lotenboekjes te 
verstrekken en online aanschaf te stimuleren. 
 
Leiders van O15, O17 en O19 teams stimuleren hun spelers dan 
ook om zoveel mogelijk loten online te verkopen. De verkoop vindt 
plaats via de (persoonlijke, dan wel algemene) QR code. Zij ontvangen 
géén lotenboekje. Dat maakt het met name voor deze leeftijdsgroep, die 
de laatste jaren weinig verkocht, heel erg makkelijk. 
Het enige nadeel van dit soort verkoop door deze leeftijdsgroep is, dat er 
géén deurzegel aan de koper verstrekt kan worden. Dit omdat zij geen 
lotenboekjes bezitten (die voorzien zijn van deze deurzegels) 
In principe hoeft deze leeftijdsgroep niet persé langs de deuren te gaan. 
Door de QR code als afbeelding op de eigen mobiele telefoon te plaatsen 
kan een koper deze makkelijk scannen via de eigen mobiel (van de 
verkoper) en kan de koper dus online loten kopen.  
Over het algemeen zijn deze pubers heel innovatief en kunnen ze met 
weinig inspanning toch makkelijk verdienen…. 
 
Tot slot 
Nogmaals willen we benadrukken dat het stimuleren van de leden om 
loten te verkopen (op welke wijze dan ook) zeer wenselijk is. 
We maken er een sport van: Welk lid en welk team verkoopt de meeste 
loten? 
Naast de beloningen waarvoor gespaard kan worden en die “opgehaald” 
kunnen worden bij Marc Sport, heeft Sjaak Wellessen inmiddels ook 
toegezegd dat er vanuit JVC Cuijk ook prijzen zullen klaarliggen. 
Genoeg om voor te werken toch? 
 
  

https://youtu.be/pq3tUEAEasg


Belangrijke data: 
Doorlopend, tot 23 november    
Uiterlijke invoerdatum ingevulde machtigingen. 
18 september  
Lotenboekjes zijn te vinden in de teampostvakjes op het WS. 
Losse QR Codes zijn daar ook te vinden. 
Start Grote Clubactie. 
De verkoop via lotenboekjes en de online verkoop via bv. QR Code start. 
Papieren loten worden verstrekt aan de seniorenteams. 
 
 
16 november 
Uiterlijke inleverdatum ingevulde lotenboekjes op WS JVC Cuijk (daar is 
een speciale inleverbus te vinden) 
23 november 
Sluiting invoer lotenkopers met eenmalige machtiging. 
Sluiting online lotenverkoop 
8 december 
Trekking Grote Clubactie 
9 december 
Bekendmaking trekkingsuitslag 
Laatste week januari 2022 
Uitbetaling verkoopopbrengst met machtiging 
Halverwege februari 2022 
Verkopers ontvangen hun tegoedbon met daarop vermeld het aantal 
punten dat is gespaard. 
Vanaf dat moment kunnen deze punten ingeruild worden bij Marc Sport. 
 
William van den Berg en Rob Christiaans 
Coördinator Grote Clubactie JVC Cuijk 
 
P.S. 
Voor het invoeren van de eenmalige papieren machtigingen (lotenboekjes) 
zijn we op zoek naar enkele personen die daarbij willen helpen. 
Het invoeren kan gewoon thuis, aan de PC of laptop, gebeuren. 
Mocht je me willen helpen, stuur dan even een berichtje naar 
williamvandenberg@ziggo.nl 
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