
 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders van alle jeugdleden van HOSEMA, 

Tijdens de algemene ledenvergadering jl is door alle aanwezigen unaniem besloten dat we ook dit jaar 
weer deelnemen aan de Grote Club Actie. Deelnemen aan deze loterij is een mooie manier om de clubkas 
te spekken. 

We willen ook dit jaar het opgehaalde bedrag aan alle leden van HOSEMA ten goede laten komen.  Voor de 
peuters, kleuters, turnsters en freerunners schaffen we klein gymmateriaal aan en ook de kleding van onze 
dansers word mede door een bijdrage van deze GCA bekostigd.  Alle groepen hebben er zo plezier van en 
kunnen er meteen mee aan de slag!   

De loten kosten  € 3,- per stuk, waarvan € 2,40 euro per lot naar HOSEMA gaat. Met de loten maakt u kans 
op vele leuke prijzen en krijgt u een aantal kortingsbonnen. Zie: www.clubactie.nl. 

Afgelopen jaar zijn er verschillende prijzen binnen de vereniging gevallen. Zelfs 1 van de hoofdprijzen! 

De deelnemende kinderen ontvangen op of na 16 september tijdens de lessen de loten. Zij kunnen deze 
aan (groot)ouders, buren, kennissen, etc. verkopen voor het bedrag van € 3,- per lot. Natuurlijk mag u de 
loten ook zelf houden. 

Niemand is verplicht om loten af te nemen.  
Zonder tegenbericht gaan wij er echter van uit, dat elk kind drie loten koopt (totaal € 9,-).  
Zijn er meerdere kinderen van een gezin lid van HOSEMA, dan krijgt maar één kind automatisch de drie 
loten. Wilt u voor uw overige kinderen ook loten dan laat ons dit even weten. 

Op de jaarvergadering is tevens besloten, dat we ook dit jaar weer met hetzelfde betalingssysteem werken 
als vorig jaar: door middel van de door u afgegeven machtiging tot automatische incasso. De kinderen 
hoeven dan niet met geld over straat, waardoor de kans op fouten en/of kwijtraken wordt beperkt. 

Wilt u meer, minder of geen loten kopen, dan kunt u dit kenbaar maken door dit vóór 14 september te 
melden via ledenadministratie@hosema.nl of door deze email te beantwoorden.  Als u niet reageert, gaan 
wij er vanuit dat u HOSEMA steunt met deze actie en danken wij u hier hartelijk voor.  (De loten kunnen 
dan dus ook niet meer worden teruggenomen.) 

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan laat het ons weten, nogmaals dank voor jullie steun, 

Met vriendelijke groet, 
  
Bestuur HOSEMA 
 

https://clubactie.nl/
http://www.hosema.nl/
http://www.clubactie.nl/
mailto:ledenadministratie@hosema.nl

