
Acties SC Loppersum 
We hebben eerder al eens geschreven dat we in een moeilijke tijd 
leven om de club financieel gezien gezond te hebben en houden. 
Daarom deze nieuwsbrief die volledig in het teken staat van de 
acties die we normaal gesproken doen en wat we nu willen gaan 
doen. We kunnen jullie hulp hier heel goed bij gebruiken, daarom 
de vraag vanuit het bestuur om deze nieuwsbrief aandachtig door 
te lezen en de club te ondersteunen waar mogelijk. 

Aardappel- en WC Papier actie 
Omwille van de Corona situatie hebben we voorlopig de deur-aan-deur acties 
uitgesteld, we hopen in het voorjaar één van de twee acties nog te kunnen houden, maar dat is 
afwachten. De inkomsten die normaliter uit deze acties voortvloeien, zijn belangrijk voor ons als club, 
juist in dit jaar waarin we ook veel kantine inkomsten hebben moeten missen. 

Lootjes 
De verkoop van lootjes tijdens de thuiswedstrijden van het eerste elftal is voorlopig eveneens 
uitgesteld vanwege de huidige situatie. 
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Nieuwsbrief van 
SC Loppersum 
Via deze 
nieuwsbrief wil het 
bestuur van SC 
Loppersum alle 
leden en ouders op 
de hoogte houden 

Vier keer per 
jaar! 
augustus, 
december, maart en 
mei 

Heb je nieuws 
voor de volgende 
brief? 
Laat het weten aan 
Ids Osinga of Koos 
Knoop of e-mail aan 
nieuwsbrief@sclopp
ersum.nl 
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Grote Club Actie 
Als bestuur waren we al van plan om dit jaar 
weer mee te gaan doen aan de Grote Club Actie. 
We hebben ons ingeschreven en willen jullie 
vragen om hier wat energie in te leggen om het 
tot een gezamenlijk succes te maken. De 
verkoop kan online waardoor er geen fysiek lot 
nodig is en het dus Corona-proof kan. De uitleg 
van deze actie staat onder deze nieuwsbrief. Om 
te stimuleren dat iedereen zijn steentje bijdraagt 
stellen we voor spelers een leuk team-presentje 
beschikbaar voor het team dat per teamlid 
gemiddeld het meeste aantal loten verkoopt 
(een 7-tal heeft daarmee dus net zoveel kans als 
een 11-tal). Een lot kost 3 euro en levert de club 
2,40 euro op. Een overzicht van de te winnen 
prijzen staat in het kader hieronder.  

Rabo Clubsupport 
Voor alle leden van de Rabobank geldt dat je 
weer punten weg kunt geven met de Rabo 
Clubsupport actie. Dit levert de club jaarlijks een 
bedrag tussen de 200 en 400 euro op. Ben je lid 
van de Rabobank? Stem dan tussen 5 en 25 
oktober via de app of de website van de 
Rabobank op SC Loppersum. Heb je een 
rekening bij de Rabobank maar ben je geen lid? 
In dat geval kun je niet stemmen, je moet eerst 
lid worden om te kunnen stemmen. Via de 
volgende link kun je lid worden als je al een 
rekening hebt: https://www.rabobank.nl/
particulieren/leden/. Lid worden kost geen geld 
en is binnen een minuut geregeld. 

Het bestuur bedankt jullie alvast voor de inzet, 
wij hopen er samen twee mooie acties van te 
kunnen maken zodat we het gemis van ‘oude’ 
acties kunnen opvangen met deze ‘nieuwe’ 
acties. 
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PRIJZEN GROTE CLUB ACTIE  
• Hoofdprijs: � 100.000,- 
• 2e Prijs: Auto Seat mii electric, 4 jaar zorgeloos rijden 
• 3e Prijs: Reischeque luxe campingvakantie met Vacansoleil t.w.v. � 2.500,- 
• 4e-5e Prijs: Fiets Matrabike t.w.v. � 1.000,- 
• 6e-10e Prijs: Reischeque luxe campingvakantie met Vacansoleil t.w.v. � 750,- 
• 11e-20e Prijs: 3-daagse minicruise New Castle met DFDS voor 4 personen 
• 21e-30e Prijs: 3-daagse minicruise New Castle met DFDS voor 2 personen 
• 31e-120e Prijs: 2 toegangstickets Select Wellness 
• 121e-195e Prijs: Rondvaart Blue Boat voor 2 personen 
• 196e-365e Prijs: 2 toegangstickets This is Holland 
• 366e-465e Prijs: Fotocadeau cadeaubon t.w.v. � 30,- 
• 466e- 665e Prijs: Fotocadeau cadeaubon t.w.v. � 15,- 
Prijzen op eindcijfers: 
• Laatste 4 cijfers: Masita cadeaubon t.w.v. � 100,- 
• Laatste 3 cijfers: Fotoboek Smartphoto 
• Laatste 2 cijfers: Greetz � 5,- cadeaubon 
• Prijs op eindcijfer: Bookchoice abonnement 2 maanden 

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/
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Uitleg Grote Clubactie 
Er is een Grote Club Actie verenigingspagina: 
https://clubactie.nl/lot/sc-loppersum/20234, 
ook te bereiken via onderstaande QR-code. 

Door middel van een appje krijg je eerdaags 
enkele gegevens van je leider waar onder 
andere ook de link in staat. Wanneer je op de 
link klikt, kom je uit op de verkooppagina van 
SC Loppersum waar je direct loten kunt kopen. 
Dat ziet eruit zoals in de afbeelding hiernaast. 
Door het aantal loten, een paar persoonlijke 
gegevens en het iban rekeningnummer op te 
geven is de aankoop van een aantal loten vlot 
gerealiseerd. 

De koper van een lot heeft ook de mogelijkheid 
om op te geven van wie (en daarmee van welk 
team) het lot gekocht wordt. Aan de hand 
hiervan wordt het best verkopende team 
bepaald! 

Voor elke speler is er ook een persoonlijke 
verkooppagina aangemaakt. Mocht je daar 
belang bij hebben, vraag de link dan aan via 
webmaster@scloppersum.nl. 

Het is dus de bedoeling dat we allemaal 
massaal die link en/of QR-code delen met 
vrienden, familie, buren en anderen die de 
club willen steunen door loten te kopen. Kun 
je niet wachten met de verkoop? Je kunt de 
link die in deze brief staat meteen gebruiken. 
Als ieder lid een paar loten weet te verkopen 
praten we al gauw over een opbrengst van ca. 
2.000 euro. 

Op 24 november 2020 sluit de online verkoop van 
de loten. 

We rekenen op jullie! 
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