RTC doet ook in 2019 mee aan de Grote Clubactie voor nieuwe trampoline
De Rockanjese Turnclub doet al jaren mee aan de Grote Clubactie. Ook dit jaar
zijn de leden van plan om veel loten te verkopen voor hun vereniging. Het doel
van RTC is dit jaar een grote dubbele trampoline die de leden kunnen gebruiken
op hun nieuwe sportlocatie.
Nieuw turntoestel
Clubcoördinator van Oeveren vertelt: ‘In onze gemeente Westvoorne wordt een nieuw
schoolgebouw gebouwd. Daarin komt ook een nieuwe gymzaal waarin wij kunnen
sporten. Al onze toestellen verhuizen daarnaartoe en we hebben nu ook de ruimte om
onze toestellen uit te breiden. Daarom zetten onze leden zich dit jaar in voor een
splinternieuwe dubbele trampoline.’
75-jarig bestaan
Naast een mooi nieuw turntoestel, kijkt de
vereniging ook al verder vooruit. In 2020
bestaat RTC 75 jaar. ‘Dat willen we natuurlijk
vieren! Daarom willen we dit jaar ook geld
voor het feest ophalen. Om genoeg op te
halen voor een nieuw turntoestel en om te
sparen voor een feest, willen we 650 loten
verkopen!’ Een ambitieus doel, maar zeker
niet onmogelijk voor de gemotiveerde leden
van RTC. Vorig jaar verkocht de club namelijk
al 459 loten.
Leden profiteren mee
Om dit doel te bereiken, motiveert RTC de verkopers meteen bij de start van de actie op
zaterdag 14 september. ‘Alle jeugdleden krijgen een verkoopboekje. Ook laten we via
social media aan iedereen weten dat wij meedoen aan de Grote Clubactie en dat ze onze
leden binnenkort aan de deur kunnen verwachten. Daarnaast laten we de leden altijd
meeprofiteren van de opbrengst.’ vertelt van Oeveren. ‘Drie jaar geleden hadden onze
leden bijvoorbeeld nieuwe turnpakjes nodig, maar we wilden de ouders niet op kosten
jagen. Daarom hadden we een leuke actie bedacht. Ieder lid dat 40 loten verkocht, kreeg
een nieuw turnpakje van de vereniging.’
Enthousiast over komende actie
De club staat dus te popelen om weer mee te doen aan de Grote Clubactie. ‘Ik kan het
alle verenigingen aanraden. Als je nog niet meedoet, begin er dan dit jaar mee. Het
levert een leuk extraatje op en dat kunnen we als club goed gebruiken.’ vertelt de
clubcoördinator enthousiast.
De Grote Clubactie
Totaal namen in 2018 ruim 5.300 clubs deel aan de Grote Clubactie. De landelijke
opbrengst voor de verenigingen bedroeg bijna 9 miljoen euro. De deelnemende clubs
verkopen elk jaar meer loten en dat is vooral dankzij de inzet van eigen jeugdleden. Zij
nemen in bijna alle gevallen het merendeel van de lotenverkoop voor hun rekening. Van
de totaalopbrengst gaat 80% naar de deelnemende clubs.

Interessant voor jouw vereniging?
Ben jij coördinator van een vereniging en spreekt de Grote Clubactie je aan? Meld je dan
aan via clubactie.nl. Meer informatie? Neem contact met ons op via info@clubactie.nl of
013 – 455 28 25. We helpen je graag verder.

