VERSPREIDING LOTEN
Achtergrond Grote Victoria Loterij
De financiën van Victoria hebben éénmalig een positieve injectie nodig. Om dat op korte termijn te
realiseren, en verhoging van de reguliere contributie te vermijden, is in de ALV van 12 december 2018
besloten om een loterij te organiseren.
Standaard loten
Aan elk hockeyend lid wordt eenmalig €35 in rekening gebracht voor deelname aan de loterij (formeel
een eenmalige extra contributie). In ruil hiervoor ontvangt elk hockeyend lid 7 standaard loten met een
lotprijs van €5.
Je kunt 2 dingen met de ontvangen loten doen:
1. Je houdt ze zelf, en maakt met ieder lot kans op mooie prijzen;
2. Je verkoopt ze, waardoor je de eenmalige contributie terug kunt verdienen en anderen de kans biedt
mooie prijzen te winnen.
Let op!: De standaard loten doen automatisch mee met de loterij.
Extra loten
Naast de standaard loten gaan we ook extra loten verkopen. Elk team krijgt een standaard
hoeveelheid extra loten toebedeeld. De extra loten hebben een lotprijs van €5 en kunnen verkocht
worden t/m woensdag 8 mei.
Zoals het een sportvereniging betaamt voegen we hier een competitie-element aan toe: alle leden van de
5 best verkopende teams winnen een mooie teamprijs: een HV Victoria trui.
We doen beroep op elk team om minimaal het toebedeelde aantal extra loten te verkopen. Méér
verkopen mag uiteraard! Extra lotenboekjes kunnen aangevraagd worden via
loterijcommissie@hvvictoria.nl
Let op!: De extra loten doen pas mee aan de loterij als deze verkocht zijn. Alle te winnen prijzen worden
dus enkel verloot onder loten die ook daadwerkelijk verkocht zijn.
Verspreiding loten
De verspreiding van de loten doen we via de teammanagers (of aanvoerders). De teammanagers
krijgen dus het aantal loten toebedeeld dat overeenkomt met het aantal teamleden.
Het
1.
2.
3.
4.
5.

is de taak van de teammanagers om:
de envelop met loten op te halen;
de standaard loten te verspreiden onder de teamleden;
zorg te dragen voor de inzameling van het geld van de verkochte extra loten;
de envelop met geld + controlestroken van verkochte loten in te leveren op uiterlijk 8 mei 2019
(info hierover volgt);
de envelop met intacte niet-verkochte loten in te leveren op uiterlijk 8 mei 2019 (info hierover volgt).

Vragen?
Stuur een mail naar loterijcommissie@hvvictoria.nl

YES, V CAN!

