
En maak kans op mooie prijzen! www.supportactie.nl

SupportActie door de Nationale Stichting Grote Clubactie
De SupportActie wordt georganiseerd door de Nationale Stichting Grote 
Clubactie, die ook verantwoordelijk is voor de in 1972 opgerichte en landelijk 
bekende Grote Clubactie. In 1999 is de SupportActie opgericht om nog meer 
te kunnen doen voor het verenigingsleven en voor de fondsenwerving in 
Nederland. De SupportActie-loterij loopt het hele jaar door en heeft elk 
kwartaal een trekking. Deelnemende organisaties werven zoveel mogelijk 
Supporters, om zo fondsen voor hun maatschappelijke activiteiten te gene-
ren.

Online Supporter worden? 
Ga naar www.supportactie.nl en vul daar het online machtigingsformulier 
in. Op de website kiest u zelf de deelnemende organisatie of vereniging die 
u graag wilt steunen en bepaalt u met hoeveel loten u meespeelt. 

Word ook Supporter!



De SupportActie
Het bijzondere aan de SupportActie is dat maar liefst 80% (€4,40) van ieder ver-
kocht lot ten goede komt aan een organisatie naar keuze. Dit is een uniek hoge 
afdracht! De SupportActie is dus hét ideale middel om een organisatie structureel 
te steunen.

Als Supporter machtigt u de SupportActie om per kwartaal een of meerdere loten 
à €5,50 van uw rekening af te schrijven. Vier maal per jaar vindt er een loterijtrek-
king plaats. U maakt met uw lot(en) kans op mooie prijzen. Dat is dus sámen win-
nen! 

Zo doet u mee
U vult het machtigingsformulier – dat u hiernaast vindt – in, ondertekent dit en 
stuurt dit op naar de organisatie. Van uw inleg komt 80% ten goede aan de doel-
stellingen. De trekkingen van de SupportActie vinden altijd plaats aan het eind van 
elk kwartaal. Als u wint, wordt uw prijs automatisch opgestuurd. 

Voor meer informatie over trekkingen en prijzen, kijkt u op www.supportactie.nl.

De Kansspelautoriteit heeft aan Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL), waarvan de Grote Clubactie/Supportactie 
onderdeel is, een vergunning verleend op 6 december 2016 onder kenmerk: 10293. Deze vergunning is geldig voor de periode van 1 
januari 2017 tot en met 31 december 2021. Voor meer informatie: ssnl.nl. Speel bewust 18+

❏ Ja, ik word Supporter!
En geef een doorlopende SEPA-machtiging af. 

Sport Natuur & milieu Onderwijs Zorg & welzijn Cultuur

Van mijn inleg gaat 80% direct naar de organisatie van mijn keuze. 
Zo steun ik een fantastisch doel en maak ik ook nog kans op een 
van de vele mooie prijzen!    Kenmerk ___________

Ik speel iedere maand mee met ❏ 1   ❏ 2   ❏ 3   ❏ 4   of loten à €5,50

Ik speel ieder kwartaal mee met ❏ 1   ❏ 2   ❏ 3   ❏ 4   of loten à  €5,50

VOORNAAM M  / V

ACHTERNAAM

ADRES

POSTCODE WOONPLAATS     LAND

E-MAILADRES BEVESTIGING WORDT GEMAILD

Door ondertekening van dit formulier machtig ik de SupportActie (Apennijnenweg 16, 5022 DV) te Tilburg, Nederland (Incassant ID: 

NL29ZZZ180518800000) om een doorlopende SEPA incasso-opdracht tot wederopzegging iedere maand/kwartaal te sturen naar 

mijn bank om een bedrag van 5,50 EUR per lot van mijn rekening af te schrijven. Ik verklaar ook dat ik 18 jaar of ouder ben.

BEDRAG NAAM REKENINGHOUDER

IBAN

DATUM                                                  PLAATS    HANDTEKENING

❏ Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden, vermeld op www.supportactie.nl

De SupportActie is het ideale middel om uw organisatie naar keuze structureel te 
steunen. Door loten te kopen steunt u niet alleen een organisatie, maar maakt u 
zelf ook kans op prachtige prijzen. U speelt mee voor slechts €5,50 per lot en daar-
van komt maar liefst 80% rechtstreeks ten goede aan uw organisatie naar keuze!


