
                 

 

      DOE MEE AAN DE VRIENDENLOTERIJ EN STEUN DE KNDSB AFDELING VOETBAL ! ! ! 

 

 
Speel mee met de Vriendenloterij en steun ons als Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond afdeling Voetbal, zodat 

wij onze activiteiten kunnen blijven realiseren. Als afdeling Voetbal willen wij heel graag de dove en slechthorende 

voetballer en voetbalster in Nederland dàt (blijven) bieden waar zij behoefte aan hebben. Voor alles is echter geld 

nodig en geld komt niet zomaar aanwaaien. Voorheen deelden we mee uit subsidies, maar die worden elk jaar minder. 

Het zal niet lang meer duren dan komt daar helemaal geen geld meer vandaan, en zullen wij voor onze eigen 

inkomsten moeten gaan zorgen. De Vriendenloterij zou voor een deel daar een mooie invulling voor kunnen zijn. De 

Vriendenloterij biedt namelijk clubs en sportbonden als de KNDSB de mogelijkheid om via deelname aan de 

Vriendenloterij een deel van het benodigde geld binnen te halen. De Vriendenloterij steunt maatschappelijke 

initiatieven om daar waar niet voldoende geld beschikbaar is, een stukje financiële ondersteuning te geven.  

 

Wat moet hiervoor gedaan worden ? 

- ga met deze brief en de intekenlijst op pad. Vraag zoveel mogelijk familie, vrienden, bekenden, collega’s, 

ploeggenoten bij je club, kortom: iedereen die je tegenkomt en die je hier maar voor kunt interesseren, of ook 

zij deel willen gaan nemen aan de Vriendenloterij, om daarmee de KNDSB afdeling Voetbal te steunen; 

- vul de naam van de deelnemer in op je intekenlijst + vermeld hun mobiele telefoonnummer. Schrijf er ook bij 

of iemand horend of doof is, en hoe die persoon op 29 januari het best benaderd kan worden. Door hem of 

haar te bellen, of via WhatsApp-videobellen  te benaderen; 

- deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn ! Onder de 18 mag je ook niet met deze brief en intekenlijst op pad ! 

- zorg dat je uiterlijk vrijdag 26 januari alle namen doorgeeft via voetbal@kndsb.nl; 

- maandagavond 29 januari tussen 19.00 en 21.30 uur worden alle aanmeldingen gebeld (of, wanneer iemand 

doof is, via WhatsApp-videobellen  door een tolk benaderd). De deelname wordt dan gecontroleerd en 

definitief gemaakt; 
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- iemands mobiele telefoonnummer wordt zijn of haar lotnummer; 

- er zijn 14 trekkingen per jaar. De kosten zijn € 13,25 per trekking. Hiervan gaat 50% direct naar ons, € 6,67 dus. 

Per deelnemer is dat € 92,25 per jaar wat naar ons toe komt; 

- ook iemand die nu al meedoet aan de Vriendenloterij kan dit gaan doen ter ondersteuning van ons. Zet ook 

die naam gewoon op de intekenlijst en zet er achter dat die persoon al meedoet aan de Vriendenloterij. Ook 

deze persoon wordt dan op 29 januari benaderd, waarbij hij/zij dan aangeeft al deelnemer te zijn, maar die 

deelname alsnog graag wil koppelen aan de KNDSB afdeling Voetbal.  

 

Vraag ook mensen in je omgeving om mee te helpen zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan de 

Vriendenloterij. Je kunt mensen die willen helpen ook deze brief en een intekenlijst geven, zodat zij zelf op pad 

kunnen, een intekenlijst in kunnen vullen en die terug kunnen mailen aan ons.  

Ook kan iemand zich zelf aanmelden via voetbal@kndsb.nl 

 

De helft van elke lotprijs gaat direct naar de KNDSB afdeling Voetbal en de deelnemer maakt bij elke trekking (14x 

per jaar dus) kans op fantastische prijzen ! 

 

Als voorbeeld kunnen we zeggen dat, wanneer er bijvoorbeeld 50 deelnemers zijn die met 1 lot (minimaal) een jaar 

lang meespelen, dit voor de afdeling Voetbal € 4.612,50 oplevert. De moeite waard dus er met z’n allen goed ons best 

voor te doen VER over die 50 heen te komen, zodat dit nòg meer dan dit bedrag op gaat leveren. We kunnen dan alles 

wat we nu doen blijven doen, en misschien zelfs nog wel verder uitbreiden ! 

 

Wil je meer weten of heb je nog vragen ? Neem contact met ons op via voetbal@kndsb.nl.  

HELP ONS DEZE ACTIE TOT EEN SUCCES TE MAKEN !!!       ZONDER OOK JOUW HULP KAN DEZE ACTIE NIET SLAGEN !  

                                                                          WIJ REKENEN OP OOK JOUW HULP !!! 

Alvast bedankt voor je inzet, 

Bestuur KNDSB afdeling Voetbal.  
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