
Attentie W Helpman jeugdleden! ! !! ! !

Dit jaardoetVV Helpman weermeeaan de landelijkeGroteClubactie. Sportverenigingen in Nederhnd
kunnen daarmee geld inzamelen voorhun club door loten te verkopen.

Waarom doenure mee?

Vv Helpman wil dit jaar nieuwe kleine doeltjes kopen voor de jeugd. We zijn een vereniging met een

steeds grotergroeiende jeugdafdeling. leder kínd van w Heípman heeft recht op een hoogwaard§e
training. Hier streven we elke dag naar. Om dit te kunnen realiseren, hebben \^/e o.a. meer doelges
nodig.

Hoe kan jij helpen?

Samen met een teamgenootje krijg je een boekje met 20 loten van 3 euro per lot. leder heeft dus de

mogelijkheid 10 loten te verkopen. Van elk verkocht lot van 3 euro, krijgt Helpman twee euro zestig.

Dat is super ! Jullie kunnen langsgaan bij ooms en tantes, vaders en moeders, opa's en oma's en

natuurlijk buren. Het zou mooi zijn als hierbij je Helpman-tenue aantrekt.

Wat kunnende koperswÍnnen met een lot?

Er z'rjn mooie prijzen te winnen, bijvoorbeeld:

r 1' Prijs = € L00.000,-
c 2 prijs = Volkswagen Up!
r 3" prijs = Reischequevooreen luxe campingvakantÍe metVacanceselectt.w.v.€2.500,-

Voor de volledige lijst, zie https : //clu ba ctie. n llp riizen -e n-w i n no ars

Kun iij als lotenverkoperookietswinnen ?

Ja , als jij de meeste lotsn van alle verkopers in Nederland verkoopt dan krm je zelfs een game cormole

winnen! Naastdegameconsole zijnnogmeerandere cooleprijze[te rrinnen, zoals entreekaarfen voor
een pretpark, een fiets van Matrabike of een trainingspak. En als je de meeste loten van llelpnnn
verkoopt, dan krijgje ook een prijsje. Je mag dan gratis iets uitzoeken uit de Hedingshop van Helpman.

Wanneer begint de actie?

De Grote Clubactie begint op zaterdag 14 september. De leiders kunnen zaterdagochtend de boekjes

voor hun team ophalen uit de bestuurskamer. Jij krijgt ze dan weer van je leider. Begin zo snel
mogelijk, erz'rjn meerkapers op de kust!

Op het vo§ende blad staan allerlei tips om de verkoop zo goed mogelijk te laten verlopen. Hierbg
vragen we ook hulpvan de oudersvan de vooraljongere jeugd.

Heelveel succes met de verkoop !

Het jeugdbëstuur.



Tips voor het verkopen;

r Vul van tevoren op de voorkant van het boekje de naam van Helpntan, je eigen naam en !e
team in.

r Ga je op pad, doe dan je Helpmankledingaan. (Nietverplicht)
r Neem een pen mee als je op pad gaat
r Ak je hebt aangebeld en de mensen doen open vertel dan dat je van llelpman bent en lotën

wilt verkopen voor de vereniging. Want we wíllen gràag meer kleine doeltjes hebben. De

kope rs ku nnen zelf ook mooie prijze n win nen. (Zie boven)
. De koperkan op een blad meerdere loten kopen. Van l tot 5 loten.
o Laatde koperde gegevensgoeden leesbaarinvullen.
r Als ze klaar zijn met invullen bedank je de koper en scheur je het bedankbriefie af en geeft het

aan de koper.
r Als de mensen niet thuis zijn, mag je een "Helaas, ie was niet thuis" kaartje door de

brievenbusgooien.
r Zet welje eigen naam en de naam van Helpman op het kaartje. Dit kun je ook al van tevoÍen

thuis doen.
r Vergeetjepennietalsjeweggaat.
o Als je boekje leeg is, kun je het weer inleveren bij je leider. Wilje een nieuwe, dan moet je

eerstkijkenof iemandandersvan jeteam nogoverheeft.lsdatniet zo, dankàn je leiderhet
aan Ben Weinans viagen orn een nieuw boekje.

r De (lege) boekjes moeten uiterlljk op zaterdag 19 oktober weerworden ingeleverd bij de

leiders.

Voornog meertips en informatie kun je gaan naar http://clubactie.n/


