Verkoop loten Scoutingloterij
Jaarlijks vindt de Nationale Scoutingloterij plaats. De opbrengst van
de lotenverkoop gaat naar de Scoutinggroepen, Scouting Nederland
en het Scouting Nederland Fonds. Met de opbrengst kunnen
Scoutinggroepen bijvoorbeeld het onderhoud van hun clubhuis
betalen. De loten kosten € 2,50 waarvan € 1,50 naar de groep toe
gaat.
Alle belangrijke punten op een rijtje:
•
•
•
•
•
•

De loten kosten €2,50
De trekking is op 04 december 2019.
De hoofdprijs is een auto, maar er zijn ook veel andere dingen te winnen
zoals een dagje uit of een hikerugzak.
De loten worden vooraf betaald.
Laat de mensen duidelijk hun naam en adres noteren. Controleer of je het
kunt lezen.
Controleer of je genoeg geld hebt ontvangen.

Lever je loten uiterlijk 21 september in bij je leiding of bij de secretaris.
Op 28 september ontvang je een enveloppe met het aantal loten dat door jou is verkocht.
Je hebt nog tot 13 oktober de tijd om de loten bij de mensen te brengen.
Zorg dat je herkenbaar bent als lid van onze scoutingvereniging. Zorg er dus voor dat je
een uniform met groepsdas draagt als je bij mensen aanbelt. Eventueel kan een t-shirt of
trui van de groep ook.
We willen niemand verplichten om extra loten te verkopen, maar als alle leden 2 loten
extra zouden verkopen, dan levert dat ons een bedrag van 250 euro op. Daar kunnen we
een heleboel leuke dingen van doen! De scout die de meeste loten verkoopt wint een
topseller badge en een bioscoopbon ter waarde van €15,-.
Mochten er nog vragen zijn, dan graag contact opnemen met Janine van Cadsand via
secretaris@scoutingkapelle.nl
Alle leiding en bestuursleden bedanken jullie alvast voor je inzet!
Janine van Cadsand
Secretaris Scouting Kapelle
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