
Nieuwsbrief Sponsorcommissie SZV de Duinkikkers 
 
Seizoen 2019 – 2020                11e editie                            november 2019 

 

De Grote Clubactie 2019 in volle gang! 
  

Dit jaar doet onze vereniging wederom mee aan de Grote Clubactie. Vorig jaar 
hebben we bijna € 1500,- opgehaald, iets wat de club goed kan gebruiken. Doe 
daarom allemaal ook dit jaar weer mee en verkoop zoveel mogelijk loten! 

 

 

Verkochte loten kunnen tot 21 november 2019 
ingevoerd worden, lever dus z.s.m. je volle boekjes in bij 
je trainer en zorg dat uiterlijk 15 november al je boekjes 

ingeleverd zijn. 
 

SUPERLOT 
Het eerste Superlot (50 loten in een keer) is verkocht aan Renata’s 
Beautycenter! Heeft u ook interesse in een Superlot, neem dan 
contact op via  sponsoring@duinkikkers.nl!  
 
OPBRENGST 
80% van de opbrengst van alle verkochte loten gaat naar onze club en daar kunnen we weer allemaal leuke 
dingen van organiseren en aanschaffen voor iedereen!  
 

WINACTIES! 
Heb jij lekker veel loten verkocht? Doe dan mee aan de Win Acties van de Grote Clubactie. 
Je kan individueel of met een team mee dingen naar de prijzen!  
  
Meedoen kan tot uiterlijk 10 december 2019 door je in te schrijven via de Grote Clubactie.  
 

NOG EVEN WAT UITLEG OVER DE GROTE CLUBACTIE 
• Wij verkopen loten via een automatische incasso en online. Dit doen wij in het kader van veiligheid. Wij 

willen niet dat onze leden met contant geld over straat moeten. 
• De actie eindigt op 21 november. Uiterlijk 15 november willen wij graag alle boekjes voor de verkoop via 

automatische incasso weer terug hebben. Eerder mag natuurlijk ook, graag zelfs, de invoer van alle incasso's 
is veel werk. 

• Online kopen doe je via:  https://toolbox.clubactie.nl/actie/DeDuinkikkers 
• De uitslag van de beste lotenverkopers zal in de maand december bekend gemaakt worden. 
• De trekking van de Grote Clubactie is op 11 december. 

 
Voor nu wensen wij iedereen heel veel succes met de verkoop! 
 
Robin, Els, Nikky, Sven en Rogier 
Vragen of opmerkingen? Mail dan naar: sponsoring@duinkikkers.nl 
 

Rabo ClubSupport Campagne 

De Rabobank ClubSupport actie heeft voor de Duinkikkers weer een mooi  
bedrag van bijna 500 Euro opgeleverd! Dit is iets minder dan vorig jaar,  
maar er waren ook duidelijk meer deelnemers uit Soest dit jaar!  
Bedankt voor alle steun! 
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Nieuwe Sponsoren! 

Afgelopen maanden hebben wij een aantal nieuwe (vlag)sponsoren kunnen aantrekken en die zouden wij 
graag aan u voor willen stellen! 

Clean Look Carwash: Het auto was bedrijf aan de Oostergracht heeft 
bij de clubkampioenschappen de prijzen gesponsord! Bij dit bedrijf 
kunt u uw auto laten wassen in een van de modernste wasstraten van 
Nederland die ook het beste voor heeft met het milieu! 

R. Kok Kraanverhuur: Bij dit 
bedrijf kan je terecht voor al je 
grove werk om het huis zoals 
bestrating, grond verwerking etc. 

 

 

Yoga Studio Soest: Bij dit bedrijf van onze 
Duinkikker Ria Voerman kan je lekkere Yoga 
lessen volgen! Er zijn naast lessen voor 
volwassenen ook lessen kinderyoga 
beschikbaar. 

 Postma Partyverhuur: 
Bij Postma Partyverhuur 
kan je terecht voor alle 
artikelen die je bij een 
klein tot groot feest 
nodig hebt! Zij zullen 
indien nodig ook spullen 
voor de activiteiten van 
de vereniging kunnen 
leveren. 

 
 

Overig Sponsornieuws 
 

In de voorgaande nieuwsbrief stond een oproep voor nieuwe leden voor de sponsorcommissie.  
Hier zijn helaas nog geen reacties op gekomen. Wij zijn daarom nog steeds op zoek naar nieuwe leden in 
de sponsorcommissie! Vind je het leuk voor de vereniging op zoek te gaan naar nieuwe sponsoring 
mogelijkheden en het onderhouden van bestaande sponsordeals of het voortouw nemen in de jaarlijkse 
acties, meld je dan aan via sponsoring@duinkikkers.nl!   
 

 

Sponsorcommissie SZV de Duinkikkers 
sponsoring@duinkikkers.nl 
https://duinkikkers.nl/sponsors/ 
 

Robin Roskam      
 
Marcel Brittijn    
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