
Promotie Website Grote Club Actie  
 

GROTE CLUBACTIE 2022 
 
Beste Forum Sporter, 
 
Wij als Forum Sport doen weer mee aan de Grote Club Actie! 
 
Wat is De grote club actie?  
 
De grote clubactie is een landelijke jaarlijkse loterij, waarvan 80 % van de opbrengst 
rechtstreeks naar de lotenverkopende clubs gaat. Kopers van een lot maken kans op de 
hoofdprijs van € 100.000, een auto, leuke uitjes en nog veel meer mooie prijzen. Een win-win 
situatie dus!   
 
Waarom doet Forum Sport mee?  
 
Vorig jaar hebben jullie een prachtig bedrag met elkaar opgehaald voor Forum Sport, maar 
liefst €5500 euro. Hier heeft de club 5 nieuwe 5x2 goaltjes van gekocht die gebruikt worden 
op zaterdag bij de wedstrijden van de jeugd. Dit jaar willen we het bedrag besteden voor 
nieuwe trainingsmaterialen, zoals loopladder, gatendoek, goaltjes en foamballen. Hopelijk 
kunnen we weer zo'n prachtig bedrag ophalen! 
 
Hoe gaan wij dit doen? 
 
Onze jeugdleden gaan op maandag 26 september langs de deuren om loten te verkopen 
rondom Forum Sport. Er zullen op deze avond dan ook geen trainingen zijn. 
 
Uiteraard zijn er ook mooie prijzen te winnen 
We doen met Forum Sport dus weer mee aan de Grote Club Actie.  
Scan de QR-code of druk op de link, koop een lot en steun je cluppie! 
 
https://lot.clubactie.nl/lot/forum-sport/210401 

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flot.clubactie.nl%2Flot%2Fforum-sport%2F210401&data=05%7C01%7C%7Ca3b1cf5f29c2402059e908da9d3cacbc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637995181159046393%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Llp2Yyv0A2m3Sx%2Bi4Dh%2FxXMa%2FRhR1BS6Flzyt70cRhE%3D&reserved=0


 
  



 

Prijzenpakket 2022 

1e € 100.000,- 

2e Auto Skoda Kamiq, 2 jaar zorgeloos rijden 

3e Keuken Kampioen cheque t.w.v. € 10.000,- 

4e-5e Fiets Matrabike t.w.v. € 1.000,- 

6e-15e 3-daagse minicruise Newcastle met DFDS voor 4 personen 

16e-25e 3-daagse minicruise Newcastle met DFDS voor 2 personen 

26e-125e Masita cadeaubon t.w.v. € 100,- 

126e-225e Belieff dekens cadeaubon t.w.v. € 65,- 

226e-300e Rondvaart Blue Boat A’dam voor 2 personen 

301e-800e Escape Tours cadeaubon t.w.v. € 30,- 

801e-900e Fotocadeau cadeaubon t.w.v. € 30,- 

901e-1.100e Fotocadeau cadeaubon t.w.v. € 15,- 

Prijzen op eindcijfers 

Laatste 3 cijfers Pathé Thuis Kadocode 

Laatste 2 cijfers Fit at home maandabonnement 

Laatste cijfer 1 kaart van Kaartje2go incl. postzegel t.w.v. € 3,95 

 
 

https://www.keukenkampioen.nl/
https://www.matrabike.nl/
https://www.dfds.com/nl-nl/
https://www.dfds.com/nl-nl/
https://masita.com/
https://www.belieff.com/
https://www.blueboat.nl/
https://www.escapetours.nl/
https://www.fotocadeau.nl/
https://www.fotocadeau.nl/
https://www.pathe-thuis.nl/
https://fitathome.com/nl/
https://www.kaartje2go.nl/

