
Grote Clubactie 2022
Samen vieren we het succes!



Verenigingen verpulveren Grote Clubactie record 
Samen haalden jullie in het jubileumjaar een recordbedrag van 12.8 miljoen euro op!

Meer dan 5500 verenigingen verkochten tijdens de 50e editie 
samen ruim 4.2 miljoen loten. Met een opbrengst van bijna 
13 miljoen euro verbreekt de Grote Clubactie al haar records. 
Dat is bijna 2 miljoen euro meer dan vorig jaar. 
Koning Willem-Alexander gaf de voorzet met zijn bewogen
quote en iedereen kopte deze massaal in. 

https://www.clubactie.nl/koning-willem-alexander-feliciteert-grote-clubactie-met-jubileum/
https://www.ad.nl/tilburg/verenigingen-verpulveren-record-grote-clubactie-ruim-12-8-miljoen-euro-opgehaald~a47c3eab/
https://www.youtube.com/watch?v=ZA3scwq2tY8&t=1s


De Grote Clubactie in cijfers 
Samen haalden jullie in het jubileumjaar een recordbedrag van 12.8 miljoen euro op!

Bekijk de video voor de cijfers
van de actie van 2022!

https://www.youtube.com/watch?v=bw--KSoi_UI


Dit zijn de winnaars van 2022 
Samen met onze partners hebben we ook dit jaar een prachtig prijzenpakket

Met een winkans van 1 op 10 gaan veel mensen die jullie
vereniging hebben gesteund, er ook met een prijs vandoor! 
 
Lotnummers controleer je op de LOTCHECKER

2e prijs
Skoda Kamiq
Rosmalen

3e prijs
Keukencheque
€10.000
Wateringen

1e prijs
nog niet
geclaimd

Klik op de foto voor meer info

Klik op de foto voor meer info

Klik op de cheque voor meer info

https://lotchecker.clubactie.nl/
https://www.clubactie.nl/gezocht-hoofdprijswinnaar-in-zeeland/
https://www.clubactie.nl/winnaar-skoda-kamiq-bekend/
https://www.clubactie.nl/keuken-kampioen-cheque-uitgereikt/


De Superlot-trekking voor verenigingen 
Deze verenigingen wonnen een extra prijs met het verkopen van Superloten

Iedereen die een Superlot koopt, gaat mee in onze Superlot-trekking. De twee winnaars van deze trekking, mogen 
namens de Grote Clubactie de prijzen uitreiken aan de vereniging die zij hebben gesteund. 

1e prijs
€ 5.000
Volleybalclub
Servia, Vianen

Klik op de foto voor meer info

Masita
teamprijs
€ 2.000
Jong Nederland,                                                  
     Ospel

Klik op de foto voor meer info

https://www.clubactie.nl/volleybalclub-servia-wint-superlot-prijs-van-e-5-000/
https://www.clubactie.nl/superlot-teamprijs-masita-e-2-000-uitgereikt/


Winacties voor lotenverkopers 
Deze toppers vielen in de prijzen!

Dit jaar introduceerden we
vanwege ons 50-jarig bestaan de 

Grote Clubactie Medaille! 
Verkopers die 25 of meer loten

hebben verkocht gaan er met deze 
leuke beloning vandoor. Topverkoper 

Nederland
Joep
SV Den Hoorn

Winnaar
Hoe verkoop
jij loten?
Joost  
Alkmaarse IJsclub

Klik op de foto voor meer info

Klik op de foto voor meer info

https://www.youtube.com/watch?v=_qtKLbl61sY
https://www.clubactie.nl/joost-van-alkmaarsche-ijslcub-wint-hoe-verkoop-je-loten/


Wie jarig is trakteert! 
De Gouden Jubileumloterij voor verenigingen Met je inschrijving voor de 

50e editie, speelde je dit 
jaar ook mee met de 
Gouden Jubileumloterij. 

Er vonden vier trekkingen 
plaats waarbij iedere
winnaar er met € 1.000,- 
extra voor de clubkas
vandoor ging!

SV Mulier
Witwarsum

D-Ent 
Dancestudio
Den Haag

Klik op de foto voor meer infoKlik op de foto voor meer info

HC Oude 
IJsselstreek
Ulft

Klik op de foto voor meer infoKlik op de foto voor meer info

Qui Vive
Uithoorn

https://www.clubactie.nl/sv-mulier-wint-e1-000-met-gouden-jubileumloterij/
https://www.clubactie.nl/d-ent-dancestudio-1e-winnaar-gouden-jubileum-loterij/
https://www.clubactie.nl/hc-oude-ijsselstreek-scoort-e1-000/
https://www.clubactie.nl/3e-trekking-gouden-jubileumloterij/


We sluiten het jubileumjaar af met een knaller! 
Deel jullie cheque met #vierhetsucces en win 250 euro extra

Het 50-jarig bestaan van de Grote Clubactie vierden we al op verschillende
manieren samen met elkaar. En daar zijn we nog niet klaar mee. We sluiten af met 
een knaller! Maar liefst 50 verenigingen winnen nog eens €250,- door het delen 
van de opbrengstcheque. 

 

Zo doe je mee:
 

1.  Deel een foto van jullie cheque op Facebook, Instagram, 
    TikTok of Twitter 
2. Plaats hierbij #vierhetsucces
3. Doe dit uiterlijk 31 december 2022

                           In januari maken wij de
                           50 winnaars bekend!



Fijne feestdagen
en graag tot ziens bij
de actie van volgend jaar!

SAVE  
THE DATE:

23 sept 2023


