Persbericht: Piet Paulusma koopt 1e lot Grote Clubactie 2019
Zaterdag 14 september start de landelijke verkoop van de Grote
Clubactie 2019. Ruim 250.000 lotenverkopers uit het hele land gaan op
pad om loten te verkopen om zo hun club financieel te ondersteunen.
Weerman Piet Paulusma heeft symbolisch het 1e lot gekocht van zijn
oude voetbalvereniging Tzum, gelegen in het gelijknamige plaatsje Tzum
in Friesland.
Uitreiking eerste lot
Het vrouwenteam en de jeugdleden van
voetbalvereniging Tzum verkochten het 1e lot van
de Grote Clubactie symbolisch aan Piet Paulusma.
Dit vond plaats op woensdag 11 september j.l. bij
voetbalvereniging Tzum in Friesland. Voor Piet een
vertrouwde plek aangezien hij in het verleden zelf
keeper is geweest bij deze vereniging. Piet kent
het teamgevoel en het maatschappelijke belang
van het verenigingsleven. Weerman Piet
Paulusma: ‘Zeker i.v.m. dalende subsidies en het
betaalbaar houden van de contributie voor leden,
herken en erken ik het belang van extra
inkomsten voor een vereniging. De Grote Clubactie voorziet hierin en steunt de
deelnemende verenigingen in hun actie. Wat een mooi initiatief! Daarnaast is het ook
leuk om te doen, ik heb zelf in het verleden ook loten gekocht van de Grote Clubactie.’
Voetbalvereniging Tzum heeft voor dit jaar ook een speciaal doel. Zij willen met de
opbrengst namelijk meer budget creëren voor het organiseren van diverse
jeugdactiviteiten en het aanschaffen van nieuw trainingsmateriaal. Voetbalvereniging
Tzum is dan ook enorm blij dat de seniorenteams zich elk jaar weer inzetten om de loten
in en rondom Tzum te verkopen.
80% van de opbrengst naar de club
De Grote Clubactie faciliteert sport-, cultuur- en
hobbyverenigingen in het genereren van inkomsten,
door middel van lotenverkoop. Door loten te verkopen,
kunnen leden zelf een bijdrage leveren aan het
realiseren van hun verenigingsdoelen. Van elk verkocht
lot van € 3,- gaat € 2,40 (80%) direct naar de clubkas.
De Grote Clubactie is daarmee dé loterij in Nederland
met de hoogste opbrengst per verkocht lot voor de
club. Dit geld wordt besteed aan uiteenlopende
clubdoelen, zoals de aanschaf van nieuwe tenues of het
opknappen van het clubhuis. Dit jaar nemen meer dan
5.000 verenigingen deel aan de Grote Clubactie. In
iedere gemeente in Nederland gaan verenigingen vanaf
zaterdag 14 september weer van deur tot deur.
Directeur van de Grote Clubactie Frank Molkenboer:
‘We helpen de verenigingen bij hun actie om zoveel

mogelijk loten te verkopen en zo het verenigingsleven in Nederland vitaal en financieel
gezond te houden.’

Steun een vereniging en maak zelf kans op € 100.000,Vrienden, familie en betrokkenen ondersteunen met de aankoop van een lot de
deelnemende clubs en maken zelf kans op één van de 32.000 prijzen uit de Grote
Clubactie loterij, waaronder de hoofdprijs van € 100.000,-!
Verenigingen kunnen nog steeds deelnemen aan de Grote Clubactie 2019. Kijk voor meer
informatie of deelname op clubactie.nl of bel 013 - 455 28 25.

