
Deelnemers maken direct kans op grote (lees: GROTE) prijzen! We verloten onder meer
splinternieuwe auto’s, iPhones, elektrische vouwfietsen en tickets voor concerten.

De trekking is op 24 september 2021 en het aantal loten is gelimiteerd.
 

Een lot kost €10,-. Daarvan gaat €7,- direct naar de vereniging die deelnemers ZELF kiezen via
onze website. Jouw vereniging dus! De opbrengst wordt wekelijks overgemaakt. Je vereniging

verdient dan ook vanaf het eerste lot meteen geld! 
Wil je liever dat we de opbrengsten na de trekking in één keer overmaken? Laat het ons weten,

dan regelen we dat voor je!
 

Daar draait het om bij de Nationale Sport Loterij. Dit nieuwe initiatief is gestart door ervaren
ondernemers uit de mediawereld en heeft een bijzondere missie. Financiële hulp bieden aan de
door Corona zwaar getroffen amateur sportverenigingen van Nederland. Inkomsten uit de
kantines en van sponsoren staan immers al maanden zwaar onder druk. Na diverse
brainstormsessies was de geboorte van de Nationale Sport Loterij een feit. Een leuke, effectieve
en betrouwbare manier om razendsnel geld in te zamelen. Ons platform neemt bovendien al het
werk voor jouw vereniging uit handen. Je kan zelf een bijdrage leveren door je achterban te 
 motiveren om voor jullie club mee te spelen.

De Nationale Sport Loterij is volledig transparant en staat onder notarieel toezicht van
Verhees Notarissen. Bovendien heeft de Nederlandse Kansspelautoriteit de Nationale Sport
Loterij getoetst en een vergunning verleend (nr. 14279). Honderd procent betrouwbaar dus.

 Vanaf 3 mei is de site live en kan er worden deelgenomen via www.nationalesportloterij.nl.
Wijs leden van je club op de Nationale Sport Loterij en deel het initiatief via social media.

Een mediakit met o.a. beeldmateriaal tref je vanaf 3 mei aan op
www.nationalesportloterij.nl/mediakit.

Deelnemers kopen een lot via www.nationalesportloterij.nl. Ze maken vervolgens kans op unieke
prijzen en steunen daarmee tegelijkertijd een vereniging naar keuze. 

Enthousiast geworden? Aarzel niet en kom in actie! Je kan via onze website een specifiek
doel aan jullie opbrengsten van de loterij verbinden. Spaar bijvoorbeeld voor een andere
grasmat, nieuwe materialen of voor het opknappen van de kleedkamer. De site heeft een
tool waarmee deelnemers live kunnen volgen hoeveel geld er is opgehaald en hoeveel er

nog ontbreekt. 

http://www.nationalesportloterij.nl/media

