
                                                        
 

 

Zeg ‘ja’ tijdens de belactie van H1 en D1 
 woensdagavond 29 mei as 

 

Help mee met de goede doelen op Victoria 

 

Koop een lot voor het speeltuintje 
(de zandbak hebben we al bij elkaar gespaard) 

 

   
(om alvast een idee te krijgen) 

 

Ook H1 en D1 van Victoria doen mee om dit goede doel te bereiken. 

Op woensdag 29 mei as. wordt u gebeld door een speler van H1 of D1.  

Tijdens deze belactie kunt u zich aanmelden om een lot van de Victoria Vriendenloterij 

te kopen. 

 

De Victoria Vriendenloterij is een goede doelen actie van de Vriendenloterij. 

Van ieder gekocht lot (€11,00 per maand, ontvangt Victoria iedere keer 50%. 

100 verkochte loten die drie maanden meedoen, leveren de club dus  

100 x 5,50 x 3 = € 1.650,00 op. 

 

Victoria heeft ruim 80 jeugdteams (jongens en meisjes, A t/m F). 

Als binnen ieder team 5 loten worden gekocht, is de opbrengst voor de goede doelen: 

80 teams x 5 loten x €5,50 = €2.200 per maand.  

Dat is iedere maand een mooie basis voor de goede doelen van de club.  

De opbrengsten worden ieder kwartaal door De Vriendenloterij uitbetaald aan Victoria. 

 

Door deze gezamenlijke actie kunnen we op een speelse en eenvoudige manier goede 

doelen realiseren voor de hele club. 

We beginnen met een speeltuintje. De kosten hiervoor zijn ca. €5.000,00.  

Het bestaat uit drie of vier leuke speeltoestellen, bijvoorbeeld een combi-klimhuisje met 

glijbaan en schommel, wipkip en zandbak. Ziet u de kleintjes al spelen? 

Na dit goede doel komen volgende goede doelen. Als lid kunt u t.z.t. meekiezen wat het 

volgende goede doel zal worden. 

  



 

 

Met hetzelfde lot dubbel kans 

Uw lot betekent scoren voor de club en iedere maand kans op een mooie prijs van  

De Vriendenloterij.   

Bovendien, als u nu een lot koopt, doet dat lot ook mee met de actie Vriendenbal:  

een waterspektakel waarbij alle meespelende loten in de vorm van ballen extra prijzen 

kunnen winnen. Die prijzen staan dan voor u klaar. U kunt uw prijs dus direct mee naar 

huis nemen. 

 

 

Ja maar…… 

1: ?? 50% Gaat naar de club, waar gaat die andere 50% dan naar toe?? 

! !Daarvan gaat 35% naar het prijzengeld van de Vriendenloterij en Vriendenbal.  

Dit zijn prijzen waar u met uw lot ook kans op maakt. Kijk op de website van  

De Vriendenloterij voor de prijzen: www.vriendenloterij.nl.  

Daarnaast gaat 15% naar de overhead van De Vriendenloterij. De Vriendenloterij is een 

goede doelen loterij. Organisaties op het gebied van gezondheid en welzijn worden 

gesteund met de opbrengst van de loten van de algemene loterij.  

Hun bestedingen zijn te zien op de website. De verantwoording is volledig openbaar en 

transparant. 

 

2: ?? Hoe lang speel ik mee?? 

!! Zolang u zelf wilt. Het lot is heel makkelijk te stoppen. Als u bijvoorbeeld 1 maand wilt 

meespelen, kunt u via de website van De Vriendenloterij heel eenvoudig uw lot weer 

stopzetten.  

Als u later toch weer wilt meespelen, kunt u zich ook weer heel eenvoudig aanmelden. 

 

 

Ook handig om te weten 

Wilt u niet worden gebeld op 29 mei? U kunt dit doorgeven via vriendenloterij@hvvictoria.  

U wordt ook niet gebeld als u in het bel-me-niet-register staat.  

 

Bent u niet gebeld, maar wilt u wel graag meespelen en meesparen? 

Geef dit ook door via het e-mailadres. Wij nemen dan contact met u op om uw gegevens 

alsnog te registreren. 

 

 

Doet u mee?  

 

De VriendenbalCie 

(Conny Stroet, Kika de Boer, Swen Bakkes, Kiet Tijthof, Anne Marie Berendzen) 

(vriendenbal@hvvictoria.nl / www. Vriendenbal/hvvictoria.nl / www.hvvictoria.nl) 

mailto:vriendenbal@hvvictoria.nl

