Beste ouders/verzorgers en 18+ leden / vrijwilligers en sponsoren,
Momenteel hebben amateurclubs in Nederland het zwaar. Kantines zijn al maanden dicht, er
zijn zorgen over het aanblijven van sponsors en leden. Zo is ook Concordia financieel
getroffen door de pandemie.
De KNVB heeft als doel om verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen in deze
moeilijke tijd. Samen met haar partner Nederlandse Loterij en Lotify biedt de KNVB een
loterij aan die op een veilige verantwoorde wijze inkomsten kan genereren voor iedere
voetbalvereniging in Nederland; De Amateurvoetbal loterij.
Voor Concordia Wehl een grote kans om extra inkomsten te genereren.
Wil jij ons heel eenvoudig financieel steunen en tegelijkertijd kans maken op allerlei toffe
voetbalprijzen? Koop dan een lot van de Amateurvoetbal loterij. LET OP, je kunt alleen een
lot kopen als je 18 jaar of ouder bent! Lees hieronder hoe eenvoudig je de loten kunt
bestellen.
Loten zijn van 12 juni t/m 12 juli 2020 te koop via amateurvoetballoterij.nl. Geef op deze
website aan dat je onze vereniging wilt steunen. Van alle verkochte loten waarbij onze
vereniging is aangevinkt, gaat 80% van de opbrengst rechtstreeks naar ons. Een lot kost
slechts €2,50!
Je maakt o.a. kans op voetbalclinics, trainingsmateriaal, een rondleiding op de KNVB
Campus en nog veel meer! Op de website zie je het volledige prijzenpakket.
Help jij ons mee? Alvast bedankt!
MISSCHIEN VRAAG JE JE DIT NOG AF...
https://amateurvoetballoterij.nl/veelgestelde-vragen

STAP 1:
Ga naar de website www.amateurvoetballoterij.nl en klik op de blauwe button Loten kopen
Selecteer een club of zoek op woonplaats Concordia-W of Wehl

STAP 2:
Vul jouw naam, emailadres en geboortedatum in. En kies het aantal loten waarmee je wilt
meespelen.
LET OP: Zet een vinkje als bevestiging dat je 18 jaar of ouder bent. Geef vervolgens aan
dat je wilt afrekenen.

STAP 3:
Kies de bank waarbij je bankiert.

STAP 4:
Scan de QR code indien met je mobiele telefoon wenst te betalen of kies een van de andere
betaalmethodes die worden aangeboden.

STAP 5:
Na de betaling verschijnt onderstaande bevestiging op je scherm.
Tevens ontvang je een email met daarin jouw lotnummers op het door jouw ingevoerde
email-adres (zie stap 6).

STAP 6:

