VERDEELPUNTEN
Bij de onderstaande adressen kan je zolang de voorraad strekt steeds weer
nieuwe boekjes halen. De bewoners van de verdeelpunten zijn natuurlijk niet altijd
thuis. Ze proberen zoveel mogelijk tussen 16.00 en 20.00 uur voor jullie klaar te
staan. Zijn ze er een keertje niet, probeer het dan later nog eens.
P.S. NIET LANGS DE DEUR OF BOEKJES HALEN OP ZONDAG!
Kijk op www.stichtingjudozeeland.nl voor toegevoegde afhaalpunten
Plaats

Wijk

Adres

Telefoon

Goes

Ouverture
Goesse Polder

Duke Ellingtonlaan 7
Reaganlaan 20

0113 620900
06 22964106

Zuid
Griffioen
Veerse Poort
Mortiere

Benensonstraat 12
Hugo de Grootlaan 73
Grote Sternstraat 70
Jazzroute 34

.
0118 635526
0118 629839
0118 637138
0118 850670

West Souburg

Wijenburg 8
Marnixplein 19

0118 795033
06 29018959

Stemerdinglaan Re
Stemerdinglaan Li

Zaanstraat 8
Padweg 27

06 28700189
06 24987175

Wissenkerke

Dorpsdijk 88

0113 372814

Schore

Steenweg 1

0113 340888

Blauwhoefseweg 1

0113 382682

Kapelle

Weegbree 16

0113 202024

Wolphaartsdijk

Papeweg 20

0113 581698

‘s Gravenpolder

Berkehof 7

0113 312247

Arnemuiden

Roompot 15

0118 601590

Middelburg

Vlissingen

Oost Souburg

Kruiningen

Sporthal

Meer info:
Remco Robinson (clubcoördinator): 06 28700189
www.clubactie.nl
www.sportschoolgeelhoed.nl
www.stichtingjudozeeland.nl

BESTE LEDEN,
Sportschool Geelhoed heeft zich middels de Stichting Judo Zeeland weer aangemeld voor De Grote
Clubactie. Deze landelijke actie is er speciaal op gericht om voor de Nederlandse sportclubs meer
mogelijk te maken.
Zoals wellicht bekend is, probeert Stichting Judo Zeeland de Zeeuwse judotalenten in de leeftijd van
12 tot 25 jaar te ondersteunen middels het optimaliseren van alle benodigde faciliteiten en organiseren
van stages. De afgelopen editie’s leverde onder andere exclusieve stage’s op van Mark Huizinga en
Elisabeth Willeboordse, stage ondersteuning voor judoklassers, een nieuw wedstrijdinschrijfsysteem en
natuurlijk de Geelhoed Sportswear. Door dit jaar weer mee te doen kunnen trainingen en stages binnen
en buiten Zeeland mogelijk blijven voor de wedstrijdjudoka’s! Een actie voor judoka’s door judoka’s (en
jiu jitsuka’s en aikidoka’s) dus!
Wij willen alle leden, jong en oud vragen zoveel mogelijk loten te verkopen aan vrienden, familie,
kennissen, collega’s, lerar(ess)en, mensen op of in de straat enz. Dit kan zelfs online. Lees hier meer
over op onze website.
Om dit zo leuk mogelijk te maken zijn er voor jullie ook prijzen te verdienen !!!
5 of meer loten verkocht?:
Dan mag je gratis, samen met je vader of moeder of een vriendje mee naar het GROTE GEELHOED
ZWEMBADFEEST op zaterdag 29 november 2014. Locatie en tijden volgen nog.
10 of meer loten verkocht?:
Dan heb je de Leuntje en Merien bidon verdiend
20 of meer loten verkocht?:
Dan heb je het Leuntje en Merien T-shirt verdiend
25 of meer loten verkocht?:
Dan heb je de Leuntje en Merien brooddoos verdiend
35 of meer loten verkocht?:
Dan heb je de Leuntje en Merien joggingbroek verdiend
45 of meer loten verkocht?:
Dan heb je de Leuntje en Merien sweater verdiend
50 of meer loten verkocht?:
Dan heb je de Leuntje en Merien sweater of hoodie verdiend
60 of meer loten verkocht?:
Dan heb je alle Leuntje en Merien prijzen verdiend
Voor de top 3 loten verkopers zijn er nieuwe judopakken te winnen!!!!
1e: ippon wit en blauw judopak
2e: wazari wit of blauw pak
3e: yuko wit of blauw pak
BONUS prijzen:
Heb je meer dan 20 loten verkocht, dan krijg je een gratis toegangskaart, geldig i.c.m. 1 betalende
persoon, voor een van de volgende pretparken: Duinrell, Slagharen of Bobbejaanland.
Onder iedereen die meer dan 30 loten heeft verkocht verloten wij leuke prijzen namens horloge.com
EN…
Meer dan 15 loten verkocht?
Doe mee aan een judoclinic van een Nederlandse judotopper in onze eigen dojo!!!

START VAN DE ACTIE
De actie begint al op zaterdag 13 september 2014. We geven iedereen alvast 1 boekje mee op de les.
Omdat we met boekjes voor automatische incasso werken, hoeft niemand meer met loten of geld over
straat!!
WAT KOST ’N LOT?
De verkoopprijs bedraagt € 3,00. Van ieder verkocht lot blijft € 2,40 over. Dat is natuurlijk flink de
moeite. Hiervan huren wij ’t zwembad af voor iedereen die 5 of meer loten verkoopt en een introducé,
en worden de verdiende prijzen betaald. Alles wat over blijft gaat direct door naar de stichting en de
beschreven doelen.
BOEKJE VOL OF OVER, WAT NU?
Wie ’t hele boekje vol heeft of afziet van deelname, of niet het hele boekje vol heeft maar wel klaar is,
levert zo snel mogelijk het boekje in op de les. Boekje vol en verdergaan met verkopen? Extra boekjes
kunnen snel worden gehaald bij de verdeelpunten achterop deze flyer, of op de les. Wacht hier
alsjeblieft niet te lang mee, dan kunnen anderen het boekje nog gebruiken.
EINDE VAN DE ACTIE
De laatste dag waarop je je boekje kunt inleveren bij de verdeelpunten of op de les is zaterdag 15
november 2014. Dan gaan wij als een gek alles invoeren en tellen om te kijken wie wat verkocht heeft.
De uitslag van de verkoopaantallen volgt tijdens het zwembadfeest
TREKKING
De trekking is op donderdag 27 november 2014.
VERKOOPTIPS
 Start zo snel mogelijk met verkopen!
 Rond etenstijd zijn de meeste mensen thuis. Zelf niet vergeten te eten
hoor!
 Verkoop loten op plaatsen waar veel mensen komen. (de winnaar van een
vorige editie stond veel bij supermarkten en parkeerautomaten)
 Vertel dat de mensen met de loten, leuke prijzen kunnen winnen
(hoofdprijs = € 100.000!), goede doelen steunen en vooral dat ze
door een lot te kopen de Zeeuwse judo sport enorm helpen!
 Vraag de directeur van verschillende bedrijven in een bedrijvenpark of hij
voor iedere werknemer of namens het bedrijf een (flink) aantal loten
wil kopen
 Online loten verkopen via je mailbestand, of social media kan ook!!!! Kijk op
de site: www.sportschoolgeelhoed.nl of www.stichtingjudozeeland.nl
en wij sturen zo spoedig mogelijk meer informatie.
Doe je best, veel succes met de verkoop!
Remco Robinson,
Clubcoördinator voor Sportschool Geelhoed / Stichting Judo Zeeland

