
 
 
BELANGRIJKE INFORMATIE 
Ivm wisselende reacties op de GCA is het vanaf dit jaar ook mogelijk om de actie af te kopen.  

 

Komende week start de grote club actie weer. Ieder jeugdlid krijgt deze week weer een boekje 

mee met een intekenlijst, een bedankblaadjes en zegels. Mocht u bezwaren hebben tegen het 

meedoen aan de GCA kunt u bijgevoegde machtiging getekend inleveren. 

 
Waarom Grote Club actie ? 

Om DVO toereikend te laten zijn voor zoveel mogelijk leden is de contributie opgesplitst in 2 

delen. Eén deel bestaat uit de vaste contributie en een ander deel uit de verkoop/aankoop van 

loten voor de GCA. Op deze manier wordt de contributie drempel lager, omdat deze deels 

gesponsord wordt in de vorm van de verkoop van loten.  

 

Het vaste gedeelte van de contributie dat betaald wordt voor uw zoon/dochter houden we zo 

laag mogelijk, maar is hierdoor niet toereikend om alles voor de volleybal te betalen. Dit dekt 

wellicht alleen de trainingen op jaarbasis. Het verschil hiervan wordt gedekt uit:  een deel van 

de seniorencontributie, sponsorgelden en neveninkomsten. 

Het kunnen organiseren/betalen van oa extra trainingen, toernooien, jeugdkampen en div 

activiteiten kan worden bekostigd vanuit de inkomsten van oa de Grote Club Aktie.  

Het kan tevens voorkomen dat de contributie (door dalende inkomsten) flink verhoogd wordt.  

Daarom doen wij er alles aan om dit te voorkomen en de kinderen te stimuleren zo’n hoog 

mogelijke opbrengst te genereren.  

 

Ieder  jeugdlid dient in ieder geval minimaal 5 loten pp  (€ 3,00 per lot) te verkopen, maar 

liefst meer dan 5!! Mocht u ervoor kiezen om geen loten te verkopen dan dient u de 

machtiging á € 15,00 te tekenen en in te leveren.  

 

Hoe werkt het ? 

Je gaat bij mensen langs of familie en vraagt of ze een lot(en) willen kopen. 

De personen moeten hun naam en bank/gironummer op de machtigingslijst invullen en 

aangeven hoeveel loten ze wensen. Vervolgens geef je hen het deel met “bedankt” erop. 

Hierop zit voor de koper ook allerlei kortingsbonnen. Alles zit bij elkaar in één boekje.  

Na de automatische incasso ziet de koper het lotnummer(s) op zijn/haar bankafschrift staan. 

 

Indien geen automatisch incasso mogelijk? 

Het kan weleens voorkomen dat er mensen zijn (bv ouderen) die liever geen automatische 

incasso willen, maar kontante betaling.  Dat is mogelijk. Je noteert de gegevens en het aantal 

loten, maar vult geen banknummer in. Ook neem je nog géén geld aan. Dat ontvang je pas na 

afgifte van de loten aan de kopers.  Eind oktober/begin november ontvang je dan het aantal 

loten voor diegenen zonder automatisch incasso. Na afgifte van het lot, neem je het geld aan 

en overhandig dit aan de organisatie van de GCA binnen DVO. 

 

 

 

 



Wat levert het op voor het jeugdlid ? 

Bij de verkoop van 5 tm 9 loten, ontvang je geen vergoeding. Vanaf 10 loten ontvang je een 

uitkering conform de staffel op pagina 2.   

Vanaf iedere 50 loten zit er een extra bonusbedrag ingesloten in het staffelbedrag. Dat is bij 

50 stuks € 5,00, dat oploopt naar de € 10,00 bij 100 loten. Tussen 100 en 150 loten is dat 

oplopend naar € 15,00, bij 150 tot 200 naar € 20 extra.  Alle bedragen veranderen pas vanaf 5 

loten.  Dus tussen de 10 en 14 loten blijft het bedrag € 3,00. Vanaf 15 loten wordt dan € 4,00 

tot aan de 19 loten etc. 

Diegene(n) die de meeste loten heeft verkocht verdient nog een extra prijs.  

Hierbij geld wel een  minimaal van 100 verkochte loten.  

 

Een extra bonus is er voor diegene die het huidige record (261 loten) verbreekt. 

 

Wij verwachten dat iedereen, die de vereniging een warm hart toedraagt, weer 

zijn of haar beste beentje voor de vereniging voor zet. 
Het Bestuur 

 

 

Verkoopstaffel (Jeugd tot 18 jaar) 

 

Aantal loten opbrengst  Aantal loten Opbrengst 

 

10 €  3,00  105 € 39,00 

15 €  4,00  110 € 41,50 

20 €  5,50  115 € 43,00 

25 €  6,50  120 € 45,00 

30 €  8,00  125 € 46,50 

35 €  9,00  130 € 49,00 

40 € 11,00  135 € 50,50 

45 € 12,00  140 € 53,00 

50 € 18,00  145 € 54,00 

55 € 19,00  150 € 56,50 

60 € 21,00  155 € 58,00 

65 € 23,00  160 € 60,50 

70 € 25,00  165 € 62,00 

75 € 26,00  170 € 64,00 

80 € 27,00  175 € 65,50 

85 € 29,00  180 € 67,50 

90 € 32,00  185 € 69,00 

95 € 34,00  190 € 71,50 

100 € 38,00  195 € 73,00 

   200 € 76,00 

   >200 Speciaal tarief** 

     

**Te ontvangen tarief vanaf 200 loten minimaal € 0,30 per lot (excl bonus van € 20,-) 

 

Huidig record: 261 loten (2009) 

 

 



Machtiging incasso Grote Clubaktie 

 

 

Naam *: …………………………………… 

 

Hierbij machtig ik*,  ………………………… , Volleybalvereniging DVO te Oud-Beijerland 

om het bedrag van de loten automatisch te incasseren van de rekening waarvan de vaste 

contributie wordt geincasseerd. 

 

Het aantal loten is vastgesteld middels de Algemene Ledenvergadering en bedraagt  

5 stuks (€ 15,00) bij jeugdleden en 3 stuks (€ 9,00) bij senioren/recreanten. 

 

 

Handtekening: 

 

 

………………………………………. 

 

 

 

*  Hierachter naam senior of ouder jeugdlid invullen 

 

 

 


