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Voorwoord
Beste leden,
Nee, het is nog geen tijd voor een nieuwe Drietand (we wachten nog op al jullie
vakantieverhalen!), maar we hebben wel wat informatie die we jullie niet willen onthouden.
Inmiddels is de Grote Club Actie weer van start gegaan, en over drie weken is het ook weer tijd
voor de Zwemvierdaagse! Verder hebben we voor alle leden (en ouders) de jaarplanning met een
overzicht van alle trainingen het komende seizoen. Print deze en hang de planning op het
prikbord. Zo sta je niet voor een gesloten (zwembad)deur!
Groetjes van de redactie,
Femke vd Hoeven femke.wilhelm@home.nl
Sandra Schellekens sandraschellekens@gmail.com

Grote Club Actie
De Grote Club Actie is intussen van start gegaan.
De zwemmers van alle afdelingen hebben informatie
ontvangen, via de mail of via een boekje met uitleg. We
hebben gehoord dat er al leden zijn die volop met de
verkoop bezig zijn.
Maar we hebben ook wat vragen gekregen. En daarom
willen we hier een aantal dingen nog eens heel duidelijk
maken.
Van wanneer tot wanneer mag ik langs de deuren om loten te verkopen?
Je mag direct beginnen met de verkoop van loten aan je buren, vrienden, familie en aan wie je
ook maar kunt bedenken. Zorg ervoor dat je je verkoopboekje op 8 november bij ons hebt
ingeleverd. De trekking vindt plaats op 29 november.
Mijn vriend(in) die bij een andere sportclub zit, zegt dat ze niets krijgt als ze loten
verkoopt? Bij ons is dat toch wel zo?
Ja zeker. Dit hebben wij als club zelf geregeld. Als je namelijk 10 of meer loten verkoopt, dan krijg
je 25 cent per lot terug. Dat is dus al 2,50 euro bij 10 loten. En als je meer loten verkoopt, wordt
dit bedrag steeds groter. Als je 30 loten of meer verkoopt, krijg je zelfs 40 cent per lot terug. En bij
50 loten of meer wordt het maar liefst 50 cent per lot. Een mooie bijdrage voor jouw spaarpot.
Daarnaast krijgen de drie leden die de meeste loten verkopen een leuke prijs van de club.
Op de site van de Grote Club Actie (www.clubactie.nl) kun je ook nog meedoen aan een
verkoopwedstrijd.
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Ik heb nog geen boekje gekregen en ik wil ook graag loten verkopen.
OF
Ik heb mijn boekje al helemaal vol staan met verkochte loten? Kan ik een nieuw boekje
krijgen want ik wil nog meer loten verkopen?
Je kunt aan je trainer een (nieuw) boekje vragen. De boekjes liggen op het zwembad, dus je kunt
ze meteen na de training meenemen.
Bij wie kan ik mijn verkoopboekje inleveren?
Als jouw verkoopboekje vol is of als je voldoende loten hebt verkocht, kun je je verkoopboekje tot
uiterlijk 8 november inleveren bij één van de mensen van het Neptunus Activiteiten Team:
o Mieke van den Bersselaar: Toon Bolsiusstraat 26 in Schijndel
o Femke van der Hoeven: op zaterdag in het zwembad
o Frank Hovenier: Hoofdstraat 103 in Schijndel
o Sandra Schellekens: op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag in het zwembad
Wat doet Neptunus’58 met het geld dat zo binnen komt?
Elk lot kost € 3,00. Daarvan mag Neptunus '58 € 2,40 houden. Omdat het de jongste leden zijn
die voor de verkoop zorgen, proberen we het geld zo te besteden dat het ten goede komt aan de
jeugdleden. Denk maar aan het vervangen van materiaal, het kamp en activiteiten in- en om het
zwembad.
Hoe en wanneer krijgen de kopers de lotnummers?
Neptunus '58 heeft ervoor gekozen om de verkoop via automatisch incasso te laten verlopen. Dat
is veilig, want zo hoeven onze leden niet met loten of met geld over straat. De kopers zetten dan
in jouw lotenboekje hun naam, adres, bank- of girorekeningnummer, handtekening en het aantal
loten dat ze willen kopen. De club geeft deze gegevens door aan De Grote Clubactie. De Grote
Clubactie incasseert het bedrag van de loten. Het lotnummer komt op het bank- of giroafschrift te
staan.
Hoe weten kopers of hun lot in de prijzen is gevallen?
De trekking vindt plaats op 29 november. De uitslag wordt bekend gemaakt op de website van
De Grote Clubactie (www.clubactie.nl). Omdat onze loten via automatische incasso worden
verkocht, krijgen de kopers hun prijs binnen zes weken thuis gestuurd. Bij een geldprijs wordt het
automatisch op hun rekening gestort.
Wij houden jullie via de nieuwsbrieven en de website www.neptunus58.nl op de hoogte. Wij
wensen jullie heel veel succes bij het verkopen van de loten.
Het NAT

Hier had uw advertentie kunnen
staan! Voor meer informatie: Gerry vd
Eerden (g.eerden@home.nl)
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Zwemvierdaagse
Zwemvereniging Neptunus '58 en zwembad de Molen Hey organiseren
van maandag 15 tot en met vrijdag 19 oktober 2012
voor de 38e keer de

o

De Nationale Zwemvierdaagse vindt plaats in de herfstvakantie van maandag 15 tot en met
vrijdag 19 oktober in zwembad de Molen Hey aan de Avantilaan in Schijndel.
o Er kan gezwommen worden van maandag t/m donderdag van 17.30 tot 19.30 uur. Op vrijdag
kan er van 17.00 tot 18.30 uur gezwommen worden.
o Inschrijving is mogelijk aan de balie van het zwembad vanaf maandag 1 oktober. Ook op
maandag en dinsdag tijdens de zwemvierdaagse kan er ingeschreven worden.
o Deelnemers tot en met 12 jaar of 40 jaar en ouder zwemmen 250 meter per dag. Dit betekent
10 banen. Alle overige deelnemers zwemmen 500 meter (20 banen) per dag. Deelnemers
ontvangen na 4 keer zwemmen een medaille.
o Kinderen vanaf 4 jaar zonder A-diploma (waarvan één of meerdere ouders/ verzorgers
deelnemen aan de zwemvierdaagse) kunnen in het instructiebad meedoen aan de
Spettervierdaagse. Daar worden zij, terwijl hun ouders banen zwemmen, onder toezicht
vermaakt door medewerkers van Neptunus '58. Ook zij ontvangen na 4 keer zwemmen een
medaille.
o De kosten zijn € 6,70 voor kinderen tot en met 12 jaar, € 8,90 voor zwemmers van 13 jaar en
ouder en € 3,30 voor deelnemers aan de Spettervierdaagse.
Wist je dat:
o Je na het zwemmen van je banen je elke dag nog kan vrijzwemmen in het recreatiebad tot
19.15 uur (op vrijdag tot 18.15 uur)?
o Er tijdens de zwemvierdaagse er weer een sponsoractie gehouden wordt voor het Ronald
McDonald Kinderfonds? Dit fonds bouwt huizen op loopafstand van een ziekenhuis waardoor
ouders dicht bij hun zieke kind kunnen zijn. Zo'n Ronald McDonald huis wordt op die manier
een 'thuis ver van huis', waardoor het gezinsleven zo normaal mogelijk door kan gaan.
Download het inschrijfformulier van de website. Inschrijven kan vanaf maandag 1 oktober.

Doe jij ook weer mee?

