Vlaardingen, 12 september 2018
Aan alle leden van Leonidas-Dovido, ouders en/of verzorgers,
Leonidas-Dovido doet mee aan de Grote Clubactie!
Meedoen is heel eenvoudig; je probeert gewoon aan zoveel mogelijk mensen – je familie, vrienden en
goede buren, de collega’s van je ouders, leraren van school en noem maar op – loten te verkopen.
Zo’n lot kost 3,00 euro. Daarvan krijgt Leonidas-Dovido 2,40 euro. Dus hoe meer loten jij verkoopt,
hoe hoger het bedrag om de leuke, bijzondere dingen en wensen in vervulling te kunnen laten gaan.
De personen die veel loten verkopen binnen Leonidas-Dovido kunnen leuke prijzen winnen!
 Bij 40 en 54 loten verkocht per persoon krijg je een sleutelhanger.
 Bij 55 en meer loten een T-shirt of sporttas.
 Kijk ook op onze website en Facebook pagina wat de presentjes zijn.
Stuur een email naar het bestuur@leonidas-dovido.nl:
Geef je aantal loten, naam. telefoonnummer en emailadres door. Vermeld wat voor kado je wil hebben
en wat je maat is als je een t-shirt wilt. (als de kadootjes niet leverbaar zijn zullen we kijken naar een
passende oplossing.)
Ook door de Grote Clubactie wordt een verkoopwedstrijd georganiseerd voor de lotenverkopers, dus
probeer zo veel mogelijk loten te verkopen.
Ook dit jaar gaat Leonidas-Dovido werken met automatische incasso. De voordelen hiervan zijn dat
je maar één keer de kopers hoeft te benaderen. Voor de lotenkopers zal bij afschrijving van het
totaalbedrag het/de lotnummer(s) op het dagafschrift van bank of giro verschijnen. Loten kwijtraken
kan dus ook niet meer.
Let er wel op dat de kopers het aantal loten, adresgegevens, IBAN bank- of gironummer invullen en
een handtekening plaatsen. Bij het ontbreken van één van deze gegevens kan er geen deelname
plaatsvinden!
Belangrijk om te weten:
-

Vanaf zaterdag 15 september 2018 mag je beginnen met loten verkopen! Beslist niet eerder.
Uiterlijk donderdag 15 november 2018 de volledig ingevulde verkoopboekjes inleveren bij de
leiding!
Nieuwe lijst nodig? Vraag er naar bij de leiding van je les.
Trekking is op 12 december 2018.
Namens het bestuur wensen wij jullie heel veel succes met de verkoop!!

Volg Leonidas-Dovido ook via:
Secretariaat : Ludia van der Meer
Email:
bestuur@leonidas-dovido.nl
IBAN: NL25INGB0000637927

Meer informatie over Leonidas-Dovido :
Telefoon 06-41873955 (Regine Schipper)
Email:
info@leonidas-dovido.nl
www.leonidas-dovido.nl

