
Grote Clubactie

Dit jaar doen we voor het eerst mee met de 
Grote Clubactie. We gaan loten verkopen, 
waarmee de kopers kans maken op een mooie 
prijzen.

1e prijs: €100.000
2e prijs: 4 jaar zorgeloos rijden in een seat mii      
                 electric.
3e prijs: luxe campeervakantie twv €2.500
 
Naast deze prijzen zijn er nog heel veel andere 
prijzen te winnen

Hoe kun je de loten verkopen?
Op de training krijg je een bonnenboekje. Op dit boekje staat je naam en een QR 
code. Er zijn verschillende manieren om de loten te verkopen. De verkoop kan zowel 
aan de deur als via internet, zoals via whatsapp, social media en e-mail. We hebben 
ze voor jullie op een rijtje gezet. 

Wil je niet langs de deuren, maar alleen 
online loten verkopen? 

Dat kan! Je kunt hiervoor je eigen QR code 
gebruiken en deze delen met de mensen 
die van je willen kopen. Dit doe je op de 
volgende manier.

1. Scan de QR code die op je boekje  
     geplakt zit. 
2. Open de link die je krijgt.
3. Boven in het scherm staan 
     verschillende opties om je    
     persoonlijke link te delen.

Verkoop aan de deur

De Grote Clubactie heeft zijn omgeving AVG proof ingericht. Als je via de QR code 
scant, ziet de koper alleen de eerste letter van je voornaam. Er zijn verder geen 
gegevens zichtbaar voor de koper. 

Niet alleen de kopers van een 
lot kunnen prijzen winnen, 
maar ook de persoon die de 
meeste loten verkoopt voor onze 
club. Deze krijgt een heerlijke 
verrassing.......

De Grote Clubactie start op zaterdag 19 september, 
vanaf dan mag je ook je loten gaan verkopen!

Heel veel succes met de verkoop, heb je nog vragen? 
Mail deze dan naar pr@volonteacrogym.nl. 

We zullen deze dan zo snel mogelijk beantwoorden. 

Is je boekje vol? Haal dan een nieuwe bij de trainers op. 
Zorg wel dat je je eigen QR code bewaart van je eerste boekje.

Groeten Kirsten en Sigrid

Inhoud nieuwsbrief: Grote Clubactie en Kledinghoezen.

Wil jij je mooie wedstrijdpakje ook goed opbergen? En als je in de kleedkamer bent 
in 1 keer zien waar jouw pakje hangt? Bestel dan nu je kledinghoes met je eigen 
naam en het logo van Volonté.  Hoe je deze bestelt, staat na de info voor de grote 
clubactie

Bestel nu je kledinghoes met naam en logo van de club.

Heb je een super mooi wedstrijdpakje gekocht en 
wil je die netjes opruimen? Dan hebben wij nu de 
perfecte oplossing met deze kledinghoes. 

Je neemt je wedstrijdpakje in deze hoes mee naar de 
wedstrijden. Doordat je naam op de beschermhoes 
gedrukt is, weet jij in de kleedkamer direct welk pakje 
van jou is. Er zit ook een klein doorschijnend vakje in, 
zodat je je pakje kunt zien.

In verband met het inkopen bij de groothandel, is het 
van belang om voor 5 oktober te bestellen, dan heb 
je de hoes voor het eind van de maand oktober in 
huis.  Na die tijd kunnen we je geen kledinghoes meer 
garanderen.

Van de opbrengst gaat €1,50  per kledinghoes naar de 
club.

Je bestelling kun je doen op de site van Studio Sigrid: 

Webshop voor kleding Volonté Acrogym

https://studiosigrid.nl/product-category/volonte-kleding/
https://studiosigrid.nl/product-category/volonte-kleding/

