
 
 
 
 
Betreft: vriendenloterij 
 
 
Beste VCA Lid, 
 
Ruim vier jaar geleden hebben we deelgenomen aan de bel-actie van de Vrienden Loterij. Met deze actie hebben 
we destijds ruim 200 loten verkocht waarmee uiteindelijk een extra bonus gewonnen is van € 5.000,-. Hiermee 
hebben we een fantastische bijdrage kunnen leveren aan de aanschaf van nieuwe verlichtingsmasten. 
 
Dit jaar, op donderdag  13 april, gaan Quick Up en VCA samen deelnemen aan de bel-actie van de Vrienden Loterij. 
Wij hebben immers gemerkt dat er vele dorpsgenoten zijn die nog niet meespelen of niet meer mee spelen. Dit 
vinden wij jammer, want een lot van de Vrienden Loterij is een win-winsituatie voor u en onze verenigingen.  
 
Waarom? Van ieder deelnemend lot (t.w.v. € 13,50) gaat de helft (€ 6,75) direct naar onze vereniging. En U maakt 
kans op honderdduizenden prijzen (vele geldprijzen,  cadeaubonnen, vrijkaarten voor attractieparken/musea, 
boeken spellen en een hoofdprijs van € 1.000.000,-. De win-kans voor u is zeer groot getuige de vele prijzen die 
immers al gewonnen zijn door onze leden. 
 
Wanneer VCA en Quick-Up weer de meeste loten verkopen maken we weer kans op een bonus die op kan lopen tot 
wel € 4000,-. Hiermee kunnen we hele mooie zaken aanschaffen voor onze verenigingen.  
 
Hoe gaat het in zijn werk? Komende donderdag word je tussen 19:00 en 21:30 gebeld door iemand van Quick-Up of 
VCA met de vraag of u wilt deelnemen met een lot (of meerdere) in de Vriendenloterij. Wanneer u minimaal drie 
maanden deelneemt telt u lot mee voor de extra bonus die wij kunnen winnen. Na die drie maanden kun je zelf 
beslissen of u doorgaat of stopt.  
 
Wij verzoeken u; speel minimaal 3 maanden mee, het kost u dan in totaal € 40,50,=  
Het kan ons allemaal veel geld opleveren! 
 
We hopen dat u Quick-Up en VCA wilt steunen door middel van de aankoop van een lot. Zoals eerder aangegeven 
het is een win winsituatie voor U en onze verenigingen in ons dorp.  
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Martijn Bardoel 06-15076264 of via 
mrpbardoel@gmail.com 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Quick-Up en VCA Sint Agatha 
 
Rekenvoorbeeld: 
Wanneer VCA en Quick-up met de bel-actie bijvoorbeeld 100 loten verkopen, dan ontvangen wij van de VriendenLoterij sowieso 
de helft van uw inleg terug. Dit houdt in 100x€6,75=€675,- per maand x 3 maanden is een totaal bedrag van €2025,00 wat ten 
goede komt aan onze verenigingen. (Wilt u na 3 maanden blijven deelnemen? Ook daarna blijven wij de helft van de inleg 
ontvangen) 
 


