De jaarlijkse Grote Club Actie gaat weer van start!
Zaterdag 18 september gaat de Grote club actie
weer van start en UDI doet ook mee. Natuurlijk
willen wij zoveel mogelijk loten verkopen! Met de
opbrengst willen wij een leuke dag organiseren
voor de leden compleet met stormbaan. Daarvoor
is het nodig dat er in totaal meer dan 900 loten
verkocht worden. Dus kom snel in actie!
Hoe werkt het?
Een lot kost € 3,- en van de opbrengst gaat 80% (= € 2,40) naar onze clubkas! Met
je persoonlijke QR-code op de voorkant van het boekje kun je online loten
verkopen aan familie, vrienden, buren en wie je maar wilt. Zij kunnen namelijk met hun telefoon jouw persoonlijke QRcode scannen en komen dan direct op jouw persoonlijke online verkooppagina, waar ze hun gegevens kunnen invullen.
Uiteraard kun je ook nog loten verkopen met je verkoopboekje. Wanneer je deze bij ons inlevert, voeren wij de loten
handmatig in.
TIP: Scan zelf ook je eigen QR-code en deel je verkooplink via WhatsApp en social media met familie en vrienden.
Win gave prijzen.
Dit jaar kun je inloggen op je eigen verkooppagina. Hier bekijk je jouw lotenmeter, stand in het team, gewonnen badges en
je ontvangt een e-mailnotificatie als je een lot verkoopt. Bekijk via jouw persoonlijke verkooppagina de winacties voor
verkopers vanuit de Grote Club Aktie.
Vanuit de vereniging krijgt degene die de meeste loten verkoopt een UDI hoodie (nieuw!) of een UDI Freerun T-shirt.
En als het lukt om met z’n alle meer dan 900 loten te verkopen, dagen wij je uit op de stormbaan!!!
Zo log je in op je eigen online verkooppagina:
1. Scan je persoonlijke QR-code op de voorkant van je boekje
2. Klik op ‘Mijn stand’ (rechtsboven op je online verkooppagina)
3. Vul je inlogcode in (deze staat op de QR-code sticker op je boekje)
Heb je nog geen persoonlijke QR code? Mail je voor en achternaam en de groep waarin je traint naar
penningmeester@udiwestland.nl en je ontvangt hem per e-mail!
Verkoopboekje inleveren
Online verkopen kan tot en met 23 november , maar heb je loten verkocht met je boekje en ben je klaar met verkopen?
Lever je boekje dan uiterlijk 1 november in bij je trainer of trainster of gooi deze in de brievenbus aan De Zijpe 31 in
Naaldwijk! Dan hebben wij nog tijd om deze voor 23 november in te voeren.
Wij wensen je heel veel succes met het verkopen van loten!
We gaan ervoor met z’n allen en hopen op een geweldig resultaat.

