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De Grote Clubactie 2019 bijna van start!
Dit jaar doet onze vereniging voor de derde keer mee aan de Grote Clubactie.
Vorig jaar hebben we ruim € 1000,- opgehaald, iets wat de club goed kan gebruiken.
Doe daarom allemaal ook dit jaar weer mee!
Verkoop zoveel mogelijk loten!

De actie gaat VANDAAG (zaterdag 14 september) van start. Eerder loten verkopen
mag niet.
OPBRENGST
80% van de opbrengst gaat naar onze club en daar kunnen we weer allemaal leuke dingen van
organiseren voor iedereen!
PRIJZEN
met de landelijke acties:
•
•

Landelijk wint de beste jeugd-lotenverkoper tot en met 13 jaar een PlayStation 4;
Alle lotenverkopers die meer dan 20 loten verkopen, krijgen een gratis toegangskaartje voor
bijvoorbeeld Bobbejaanland, Avontura, Optisport of Body Worlds. Kijk voor meer informatie op
www.clubactie.nl.
Maar als SZV de Duinkikkers willen wij ook graag een aantal mooie prijzen beschikbaar stellen. Zo
kunnen de beste twee lotenverkopers van onze club mooie prijzen winnen:

•
•
•

Onze nr. 1 lotenverkoper krijgt een ijsbon van € 20,- om te besteden bij IJssalon Bemer
Onze nr. 2 lotenverkoper krijgt een tegoedbon van € 15,- om te besteden op de webshop van SZV
de Duinkikkers
Onze nr. 3 lotenverkoper krijgt een tegoedbon van € 10,- om te besteden op de webshop van SZV
de Duinkikkers
NOG EVEN WAT UITLEG OVER DE GROTE CLUBACTIE

•
•
•
•
•
•

Wij verkopen enkel loten via een automatische incasso. Dit doen wij in het kader van veiligheid. Wij
willen niet dat onze leden met contant geld over straat moeten.
De loten en begeleidingsbrieven worden uitgedeeld vanaf 9 september via de trainers en de leden
van de werkgroep Grote Clubactie.
Online kopen doe je via: https://toolbox.clubactie.nl/actie/DeDuinkikkers
De actie eindigt op 21 november. Uiterlijk 14 november willen wij graag alle boekjes terug hebben.
Eerder mag natuurlijk ook, graag zelfs, de invoer van alle incasso's is veel werk.
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, Rogier
Vragen of opmerkingen? Mail dan naar: sponsoring@duinkikkers.nl

Balsponsoring waterpolo wedstrijden
Vanaf 14 september start weer het nieuwe waterpolo seizoen. Wij zijn nog opzoek naar balsponsoren.
Bedrijven als particulieren kunnen een wedstrijdbal sponsoren voor € 35,-. Uw naam wordt vermeld op
Facebook, onze website en bij de aankondiging van de wedstrijd (woensdag) en bij het overzicht van de
uitslagen (zondag)
Wilt u een keer een wedstrijdbal sponsoren? Neem dan contact op met de sponsorcommissie

Rabobank Clubkas Campagne
De inschrijving van S.Z.V. de Duinkikkers voor de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank
Amersfoort Eemland is ook dit jaar weer goedgekeurd. Dit betekent dat we officieel mee mogen delen in
een aandeel van de winst van de Rabobank Amersfoort Eemland. Er is € 75.000,- beschikbaar.
Alle leden van de Rabobank Amersfoort Eemland mogen een deel van de winst
verdelen over verenigingen en stichtingen in het werkgebied. Leden krijgen de
gelegenheid om te stemmen op organisaties die ze een warm hart toedragen.
Het resultaat van de Rabobank vloeit daardoor gedeeltelijk terug in het
verenigingsleven en dat is winst voor iedereen.
Let op klant zijn is iets anders dan lid zijn. De Rabobank is ruim 110 jaar een
coöperatie. Zij heeft geen aandeelhouders, maar leden. Als lid vervul je een
belangrijke rol: je denkt en beslist mee. De Rabobank Clubkas Campagne is
exclusief voor leden van de Rabobank!
Ieder lid van de Rabobank ontvangt 5 stemmen, waarvan je er maximaal 2 op dezelfde vereniging mag
uitbrengen. Hoe meer stemmen een vereniging heeft, des te groter deel ontvangt de vereniging van het
bedrag van € 75.000,Ben je lid van de Rabobank Amersfoort Eemland?
Breng dan tussen 27 september en 11 oktober 2019
via de stemsite 2 van jouw stemmen uit op SZV de Duinkikkers!

Swim to Fight Cancer
Morgen (15 september 2019) zal een groep van 17 jeugd zwemmers en 2 trainers meezwemmen bij Swim
to Fight Cancer in Den Bosch. Sven en Robin zullen 2000m zwemmen en alle kids zwemmen de laatste
800m mee! Zij zullen onder andere zwemmen in het water van de Dommel.
Zij hebben ondertussen voor het goede doel al ruim 8500 euro opgehaald! Mocht u nog willen doneren dan
kan dat natuurlijk nog via de pagina Duinkikkers-Kids-Team!
De deelname van onze zwemmers is mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren!
Sabrosa Kitchen & Bar, Restaurant de Korte Duinen, Eetcafé Centraal en Ijssalon Bemer!

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, meld je dan aan via
sponsoring@duinkikkers.nl!
Sponsorcommissie SZV de Duinkikkers
sponsoring@duinkikkers.nl

Robin Roskam

Marcel Brittijn

