
 

Herfstactie
Van 19 september tot en met 30 november 2016 organiseert de VriendenLoterij de Herfstactie. 

Tijdens deze actie ontvangt iedereen die, met een nieuw lot, gaat meespelen voor uw organisatie 

een Uitstapje naar Keuze voor 4 personen (t.w.v. € 84,-)! Het doel van de herfstactie is om de 

structurele inkomsten vanuit de VriendenLoterij voor uw organisatie te vergroten.

Wat levert het op?
Een organisatie die zich goed voorbereid scoort 
in 2-3 uurtjes bellen gemiddeld 50 loten per actie. 
Een lot dat een jaar lang meespeelt levert € 92,25 
op voor de organisatie. Bij een score van 50 loten 
kan dit bedrag op jaarbasis oplopen tot € 4.612,50.

Voorwaarden
• Bellers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.
•  De actieperiode is van 19 september tot en 

met 30 november 2016.
•  Iedereen die tijdens de Herfstactie besluit 

uw club te gaan steunen, ontvangt van de 
VriendenLoterij een Uitstapje naar Keuze 
voor 4 personen ter waarde van € 84,-.

Meld uw vereniging nu aan!
• Via club@vriendenloterij.nl
• Of via 020 - 677 688 0

Loten Trekking Op jaarbasis

1 € 6,60 € 92,25

5 € 33,13 € 461,25

10 € 66,25 € 922,50

25 € 165,63 € 2.306,25

50 € 331,25 € 4.612,50

75 € 496,90 € 6.918,75

100 € 662,50 € 9.225,-

Verdienmodel VriendenLoterij

Dit regelt uw club/stichting:  
1.  Uw organisatie schrijft zich in voor de Herfstactie  

door een belactie in te plannen.
2.  Een belteam met minimaal 7 bellers, meer is altijd beter.
3.  Een locatie om te bellen  

(clubhuis, wijkcentrum, kantoor).
4.  Uitdraai van leden- of donateursbestand die de 

vrijwilligers kunnen gebruiken voor het bellen.

Wat regelt de VriendenLoterij?
1. Een belinstructeur die de avond begeleidt.
2. Verkoopformulieren.
3. Belscript.
4.  Lijst met veelgestelde vragen en antwoorden  

over de loterij.
5. Vooraankondiging van de belactie.
6. Verwerking van de loten.

Speel bewust


