
 

BELANGRIJK NIEUWS: structurele steun voor onze club!!! 

De VriendenLoterij is een non-profit organisatie, opgericht om structureel geld 

in te zamelen voor goede doelen. De helft van de inleg van de deelnemers gaat 

naar goede doelen.  

Ook onze basketbalvereniging Flax Field Fighters kan dit goede doel zijn.  

De VriendenLoterij zet graag samen met ons een actie op voor onze club.  

Met deze actie roepen we jullie, onze leden en familie / vrienden van jullie op,  

om mee te spelen met de VriendenLoterij.  

Van elk lot dat er verkocht wordt gaat de helft van de inleg rechtstreeks naar onze 

clubkas. Per lot is de jaarlijkse opbrengst € 92,25. Spelen er 50 loten mee voor onze 

club, dan heeft Flax Field Fighters jaarlijks € 4.612,50 meer te besteden!  

Zo’n bedrag zorgt er onder meer voor dat de contributie laag kan blijven en  

dat er bijvoorbeeld nieuwe wedstrijdmaterialen, zoals ballen regelmatig kunnen 

worden aangeschaft. 

Belangrijke informatie voor jullie om te weten: 

 

Je eigen basketbalvereniging Flax Field Fighters steunen en ook kans maken 

op prijzen oplopend tot 2 miljoen euro? Dat kan bij de VriendenLoterij. 

Meedoen is heel makkelijk: koop een lot en geef daarbij aan dat u voor Flax 

Field Fighters mee wilt spelen. Van jullie lot gaat de helft direct naar je eigen  

basketbalvereniging. Met je lot(en) maak je elke trekking kans op prachtige 

prijzen! Je kunt op elk gewenst moment opzeggen! 

Wat kost een lot? 
Een lot kost € 13,25 per trekking inclusief Jackpotbonus van € 0,50.  

Er zijn veertien trekkingen per jaar waarvan twee zonder Jackpotbonus.  

De Jackpotbonus is geen onderdeel van de 13e en 14e trekking.  

De loten in de 13e en 14e trekking kosten dan ook € 12,75. 

 

https://www.vriendenloterij.nl/mee-spelen.htm


Wil je na het lezen van bovenstaande oproep, snel en direct meer info en  

misschien al wel een lot(en) aanschaffen, gebruik dan de volgende link: 
 

http://www.vriendenloterij.nl/speluitleg.htm 

   

Onze basketbalvereniging Flax Field Fighters is reeds aangemeld bij de 

VriendenLoterij. Kan je ons om wat voor reden dan ook niet te vinden op de 

pagina waar u een lot koopt? Laat het De Vriendenloterij dan via de website 

weten en zij nemen contact op met ons om het probleem te verhelpen. 

 

Mobiele nummer 

Bij de VriendenLoterij is uw mobiele nummer uw lotnummer. 

 

 

Eindcijfers 

Bij de VriendenLoterij kunt u ook winnen met de laatste 5, 6 of 7 cijfers van  

uw mobiele nummer. 

 

 

http://www.vriendenloterij.nl/speluitleg.htm
https://www.vriendenloterij.nl/goede-doelen/clubs-verenigingen/meld-uw-club-aan.htm


Uitslagen 

Iedere negende van de maand maken we de uitslagen bekend.  

Hoe weet u of u gewonnen heeft? 

Winnende lotnummers worden iedere 9e van de maand bekend gemaakt in de 

maanduitslagen. We houden u hiervan op de hoogte door een maandelijkse e-mail. 

Als u een geldprijs heeft gewonnen wordt deze automatisch op uw rekening gestort. 

Op de maanduitslagen zijn de prijzen die zijn gevallen op niet verkochte loten 

duidelijk gemarkeerd. Want de auto’s, de € 100.000,- en € 25.000,-. worden alleen 

uitgekeerd als deze op een cijfercombinatie vallen die meespeelt met de 

VriendenLoterij. die op eindcijfers worden getrokken. Alle andere prijzen vallen 

gegarandeerd. 

 

 

 

 

 

Wat is er nu mooier dan zelf kans maken op prachtige 

prijzen en tegelijkertijd, zonder dat het je extra geld kost, 

onze mooie basketbalvereniging Flax Field Fighters 

structurele steun geven? Ik zeg: win win dus doen!! 

Namens het bestuur en alle leden, alvast bedankt. 

Eric Tubbing 

Trotse voorzitter  

BV Flax Field Fighters 

http://www.vriendenloterij.nl/uitslagen.htm
http://www.vriendenloterij.nl/emailservice/aanmelden.htm
http://www.vriendenloterij.nl/uitslagen.htm
http://www.vriendenloterij.nl/

