Hoi VVIJ talent,
Ieder jaar organiseren wij het VVIJ voetbalkamp voor alle spelers en ouder tot de teams van O12.
Helaas heeft Corona vorig jaar roet in het eten gegooid, maar we blijven positief. We spelen al een hele tijd onze
wedstrijden en wie weet kunnen we binnenkort toch nog de voetbalkamp organiseren voor aan het eind van
het seizoen.
In eerste instantie hadden we geen loten besteld omdat er geluiden waren dat men niet langs deuren wouden
gaan om loten te verkopen.
Maar de laatste tijd horen we dat mensen juist op de loten zitten te wachten en enthousiast willen gaan
verkopen.
Wij geven graag gehoor aan die enthousiaste jongens en meisjes en hebben daarom alsnog loten besteld.
Deze verwachten we op woensdag te ontvangen.
We zullen een doos met boekjes bij de wedstrijdsecretariaat neerleggen waar jij of je coach de boekjes kan
halen om te verdelen binnen het team.
Uiteraard kan je ook zelf de boekjes halen en hoef je niet op de coach te wachten.
De Grote Clubactie geeft de clubs de mogelijkheid om d.m.v. lotenverkoop een extra bedrag te kunnen krijgen
om in de club te investeren.
Het bedrag dat hieruit komt, zal ingezet worden voor het VVIJ Voetbalkamp.
De Grote Clubactie verkoopt zijn loten op basis van een eenmalige machtiging.
Degene die een lot wil hebben geeft dus zijn gegevens door waaronder zijn rekeningnummer en de Grote
Clubactie zal dit dan van de rekening afschrijven.
Uiteraard zijn er een hoop voordelen aan de Grote Clubactie.
Zo maakt iedereen die een lot koopt kans op prijzen zoals een minicruise, nieuwe fiets, reischeques, een
auto of 100.000 euro.
Dus hoe meer loten, hoe meer kans.
Buiten de prijzen van de Grote Clubactie Organisatie aan de beste landelijke verkopers, zoals kaartjes voor
attractieparken, een fiets of Playstation, zal het VVIJ voetbalkamp organisatie alle verkopers belonen.
Voor iedere 30 verkochte loten, krijgt de verkoper 5 euro cadeau.
Wel moet het geld eerst door de grote club actie stichting geïncasseerd zijn.
Dit betekent dat er goed opgelet wordt dat de gegevens compleet en correct zijn van de kopers.
Soms zit er een fout in de IBAN nummer of bijbehorend naam. Dan is het lot niet geldig.

**NIEUW** Via deze link kan je nu al direct beginnen met verkopen, stuur hem door naar iedereen
die je kent! -> https://lot.clubactie.nl/lot/vvij-voetbalkamp/120206
Daar kunnen alle mensen al een lot voor VVIJ kopen en krijgen ze hun lotnummer per email.

Steun R.k.v.v. IJsselstein - Grote Clubactie

R.k.v.v. IJsselstein doet mee aan de Grote Clubactie. Door het kopen
van een lot steun je onze club, want 80% gaat direct naar de clubkas.
Met jouw lot maak je kans op mooie prijzen.
lot.clubactie.nl

De boekjes hebben tegenwoordig ook een QR code zodat de koper meteen kan betalen en op een corona
proof manier kan meedoen.
Kijk voor meer informatie op https://www.clubactie.nl/verenigingen/hoe-werkt-het/verkoopboekje/
Dus vanaf donderdag leggen de boekjes zeker in de wedstrijdsecretariaat en kunnen jullie meteen
beginnen met verkopen.
De boekjes moeten uiterlijk woensdag 18 november weer ingeleverd zijn zodat wij tijd hebben om deze
allemaal aan de Grote Clubactie door te geven.
Wij danken jullie alvast en wensen jullie veel plezier en succes bij het verkopen van je loten.
We kijken uit en hopen op een mooi en leuk VVIJ voetbalkamp 2021.
De organisatie van het VVIJ voetbalkamp

