
 

 

Wil jij ook nieuwe voetballen en 
trainingsmaterialen bij Olympia? 

Doe dan mee met de Grote Clubactie! 
 

 
Verkoop vanaf nu tot 24 
oktober zo veel mogelijk 
loten want van de opbrengst 
van de Grote Clubactie kan 
Olympia nieuwe voetballen 
en trainingsmaterialen voor 
jullie kopen. 
 

 
 

 

 
 

 

 

Hoe werkt het? 
Op de voorkant van je bonnenboekje staat jouw persoonlijke QR-code. Laat 
deze code scannen door iedereen die loten van je wil kopen. Als de koper 
jouw persoonlijke QR-code scant en via die link loten koopt, worden de loten 
automatisch aan jouw naam toegeschreven. Olympia ontvangt van ieder 
verkocht lot €2,40. Vraag ook je ouders jouw persoonlijke QR-code door te 
sturen naar vrienden en familie. 
Mocht het onverhoopt niet lukken met de QR-code, een lot verkopen uit je 
bonnenboekje mag natuurlijk ook. Vergeet niet deze papieren loten in te 
leveren eind van de actie. 
 
 

Wat zijn de prijzen? 
Met een lot kan de koper wel  
€ 100.000,- winnen. Natuurlijk zijn er 
ook nog heel veel andere mooie 
prijzen. De winnaars krijgen bericht 
van de Grote Clubactie. 
 

 

Boekje vol? 
Lever je volle boekjes uiterlijk  
24 oktober in bij je leider of gooi ze 
in de inleverbox in de kantine. In de 
ontvangstkamer kun je een nieuw 
boekje pakken als je nog meer loten 
wilt verkopen. 
 

 



 

 
Jij kunt ook winnen! 
Niet alleen de mensen die een lot kopen, 
kunnen een prijs winnen, maar jij ook! 
Olympia geeft mooie prijzen weg! De 
prijsuitreiking is in december of januari bij 
Olympia. De winnaars worden 
uitgenodigd.  

 

 
Prijzen Clubactie 
Je kunt ook prijzen winnen bij de 
Grote Clubactie. Bijvoorbeeld een 
clinic van een topsporters voor 
het team of als topverkoper een 
Nintendo. Geef je op via 
clubactie.nl/winacties 

 

Prijzen 

 

 

2x een jumpsessie van 60 minuten voor het hele 

team 

 

 

4x een voetbal giftcard ter waarde van 20 Euro 

 

 

4x een wedstrijdvoetbal* 

 
 

Heb je nog vragen?  
Mail dan de commissie  
van de Grote Clubactie, 
mirjammichiel@hotmail.com  

 
Iedereen die meer dan 20 loten verkoopt 
krijgt een Primera Cadeaukaart van € 7,50, 
twintig vouchers voor korting op een dagje 
uit én een 2e-artikel-gratis op Masita.com* 
(*1 prijs per kind) 

 

Zo verkoop je veel loten!  
• Vertel wat de club gaat doen met het geld!  

• Ga gelijk langs bij de buren en kennissen! 

• Trek je Olympia-kleding aan! 

• Blijf doorgaan! Stop niet met verkopen na  
1 week. 

• Deel de QR-code met familie en vrienden 
of vraag je ouders dit te doen.  

 
 


