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Samen sterk voor de club!
Al meer dan 40 jaar steunt de Nationale Stichting Grote Clubactie het 
Nederlandse verenigingsleven. Volgens ons zijn verenigingen namelijk de  
basis voor een gezonde samenleving. Daarom organiseren wij jaarlijks een  
landelijke loterij waarmee verenigingen extra inkomsten werven. 

5 redenen om mee te doen aan de Grote Clubactie:

    1        80% van de omzet gaat naar je club
 Loten worden verkocht voor € 3,- per stuk. Hiervan gaat 80% (dus € 2,40) rechtstreeks naar de vereniging. 

    2       1.500,- opbrengst gemiddeld per club
  Iedere club kan extra geld goed gebruiken. Clubhuizen hebben onderhoud nodig en materialen moeten worden  

vervangen. De afgelopen jaren hebben duizenden verenigingen met de Grote Clubactie hun doelen gerealiseerd.

    3        7.000 deelnemende clubs
 Of het nu om sport, muziek of cultuur gaat, alle verenigingen zijn bij ons welkom. 

   4        9 miljoen euro opbrengst
  De Grote Clubactie heeft als hoofddoel het financieel gezonder maken van het Nederlandse verenigingsleven. 

Daarom zijn we ook trots op maar liefst € 9.000.000,- jaarlijkse opbrengst voor deelnemende verenigingen!

    5      7,8 tevredenheid
 In 2012 behaalde de Grote Clubactie een 7,8 voor klanttevredenheid.

Extra inkomsten voor uw club
In de afgelopen jaren gingen tienduizenden verenigingen u al voor. Kijk eens naar wat verenigingen in 2012 ophaalden:

 

Bedenk eens wat uw vereniging met dit geld kan doen...

Schrijf je vereniging direct in
Doe net als 7.000 andere verenigingen mee en schrijf je vereniging  

snel in via www.clubactie.nl/schrijfin.

Opbrengst

€ 25.950                                                                            
€ 18.267                                                                   
€ 12.888                                                                           
€ 12.000                                                                         
€ 6.000
€ 4.749
€ 3.900
   

Soort club                                                                          

Hockey                                                                             
Voetbal (veld)                                                                   
Volleybal                                                                            
Algemeen                                                                         
Voetbal (zaal)
Muziekvereniging
Tennis    

 ‘ ‘ Het aanschaffen en  
vervangen van materialen      
  is van groot belang...’ ’
        Wim Metz, penningmeester 
            VV Woudrichem


