Scoutingloterij 2020 van vrijdag 12 juni tot en met zaterdag 27 juni (laatste opkomst!)
Doel: Aanschaf tenten
Trekking: 4 december 2020!

Naam Jeugdlid:
Lotnummers boekje:

Speltak:

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 JPG toe gaat. De JPG gebruikt dit geld voor de aanschaf van nieuwe tenten voor onze
kampen.
Verkoop van de Scoutingloten:
Huis - aan - huis verkoop is niet toegestaan!
De algemene corona-hygiënemaatregelen blijven van toepassing.
- In een boekje zitten 10 loten per € 2,50 per stuk. Elk lid heeft 2 boekjes.
- Verkoop zoveel mogelijk in je directe familiekring, buren, vrienden en bekenden. Dit kan ook via
e-mail / social media en WhatsApp.
- Na verkoop van het lot stuurt ouder een betaalverzoek naar de koper. We adviseren zo min
mogelijk contant geld te hanteren.
- De verkochte loten kunnen op een later moment overhandigd, of gaan in enveloppe door de
brievenbus.
Op de achterzijde staat een formulier om te helpen bij de administratie bij de verkoop.

Uiterlijk zaterdag 29 augustus weer inleveren:
-

Lotenboekje en niet verkochte loten
Ingevulde formulier (zie achterzijde)

De JPG betaald enkel voor de verkochte loten. De niet verkochte loten worden door ons terug
gestuurd. Onze penningmeester voert daarom een incasso opdracht uit op basis van het aantal
ingeleverde loten.
Het prijzenpakket bestaat in 2020 uit:
Hoofdprijs: Fiat Panda
1e prijs: Philips flat TV t.w.v. € 1.999,2e prijs: Philips flat TV t.w.v. € 1.349,3e prijs: Philips flat TV t.w.v. € 999,4e/5e/6e prijs: Philips LCD TV t.w.v. € 399,Laatste 5 cijfers: Philips LCD TV t.w.v. € 299,-

Laatste 5 cijfers: GPS Garmin Etrex 20x t.w.v. € 199,Laatste 5 cijfers: GPS Garmin Etrex 10 t.w.v. € 119,Laatste 4 cijfers: Maglite AA LED Multimode t.w.v. € 49,95
Laatste 4 cijfers: Victorinox Swiss-Zakmes Army t.w.v. € 23,95
Laatste 4 cijfers: Parker Pennenset t.w.v. € 21,95
Laatste 3 cijfers: ScoutProof ledlamp t.w.v. € 14,95
Laatste 3 cijfers: Travel Action Bag t.w.v. € 9,95
Laatste 3 cijfers: Zakmes Hike t.w.v. € 6,95
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Eindbedrag wordt geïncasseerd na de einddatum verkoop. Daarom formulier volledig invullen zodat de JPG de juiste
incasso kan doen

Wij danken u hartelijk voor de steun aan onze Scouting vereniging Johannes Post Groep!

