
 

 

 
Beste leden en ouders van SALTO, 

 

Dit jaar gaat onze vereniging weer meedoen aan de Grote Club Actie, dit is een loterij 

waarbij er mooie prijzen gewonnen kunnen worden, zelfs 100.000 euro! Maar het 

mooiste is, voor elk lot dat wij verkopen gaat 80% in onze kas! 

 

Afgelopen jaar hebben we door deze inkomsten een aantal hulpmiddelen kunnen 

kopen, zoals een oefenbalk, radslagtrainer en daarnaast een aantal toestellen kunnen 

verbeteren. Ook dit jaar willen wij natuurlijk weer leuke nieuwe hulpmiddelen kopen 

om zo nog meer dingen te leren en het vooral nog leuker te maken! 

 

Hoe gaat dit in zijn werk: 

 

- Elk kind krijgt een boekje mee waarin hij of zij loten kan verkopen. 

- De bedoeling is dat elk kind zoveel mogelijk loten gaat verkopen, dit kan bij 

ouders, andere familie of natuurlijk de buren en andere vrienden en kennisen. 

- De loten kosten € 3,- per stuk (waarvan € 2,40 voor de club is) 

- Om een lot te kopen, moet het boekje ingevuld worden met het IBANnummer 

van de koper, waarvan het geld eenmalig wordt afgeschreven. Het lotnummer 

zal bij de afschrijving van het geld staan. 

- Heel belangrijk is dat er duidelijk wordt geschreven, anders kan het niet 

gelezen worden! 
- Voor iedereen die een lot van je koopt, zit er in het boekje een bedankbriefje in 

die je kan geven. 

- Degene die het lot koopt moet boven de 18 jaar zijn en in Nederland wonen! 

- Je levert je boekje weer in als het vol is. 

- Het lotenboekje moet uiterlijk in de week van 31 oktober tot 4 november 

ingeleverd worden bij de leiding. 

- Daarnaast kan dit jaar ook online gekocht worden door de link die je ouders in 

de e-mail ontvangen: www.clubactie.nl/actie/GVSALTO 

 

We hopen natuurlijk dat er veel loten verkocht worden zodat we hier leuke dingen mee 

kunnen doen! 

 

Groetjes, 

Het bestuur van GV SALTO 


