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DE NATIONALE SCOUTING LOTERIJ 2010
De Nationale Scouting Loterij is een
jaarlijkse loterij van en voor Scouting.
Met het kopen van een lot worden
zowel onze eigen groep als andere
Scouting groepen en natuurlijk ook
Scouting Nederland gesteund.
Voor Scouting groepen is de loterij een
eenvoudige manier om extra geld te
verkrijgen. Het grootste deel van de
opbrengst van de loterij wordt namelijk
direct uitgekeerd aan de groep. Hiervan
kunnen we bijvoorbeeld het onderhoud
aan het clubhuis en het terrein betalen.
Officiële trekking
Voor deze loterij wordt een vergunning
aangevraagd bij de staatssecretaris van
Justitie. De trekking vindt plaats op 07
december 2010 bij een notariskantoor in

Scouting Wartburg

Leusden volgens de regels van het

Ook wij van Scouting Wartburg gaan dit jaar uiteraard weer meedoen aan de Nationale

ministerie van Justitie, dat het verloop

Scouting Loterij. Door het meedoen kunnen we namelijk op een eenvoudige manier

van een nationale loterij controleert.

extra geld verdienen voor de aanstaande bouw van het nieuwe clubhuis. Hoe meer
loten er verkocht worden, hoe meer geld het voor de groep oplevert!!

Aktieperiode

Omdat de Wartburggroep meedoet aan de loterij mogen we ook een verzoek

De loten mogen vanaf 27 maart 2010

om financiële ondersteuning voor de nieuwbouw indienen bij het Scouting Nederland

verkocht worden. De laatste dag voor de

Fonds. Dit kan dus alleen als er genoeg loten worden verkocht. Het is dus heel erg

verkoop van loten is 17 oktober 2010.

belangrijk om je best te doen en zoveel mogelijk loten te verkopen!!

AKTIVITEITENKALENDER

MAART 2010

APRIL 2010

MEI 2010

27–03–2010
Start Nationale
Scouting Loterij

16 t/m 18–04–2010
Paroba in het
Amsterdamse Bos

04–05–2010
Nationale
Dodenherdenking

eind april 2010
Sint-Joris Kampvuur

15–05–2010
Scouts2Day in
Utrecht
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HOOFDPRIJZEN VALLEN GEGARANDEERD!

MEEDOEN=WINNEN

Bij de Nationale Scouting Loterij
valt de hoofdprijs en de 1e tot en
met 6e prijs altijd op loten die
verkocht zijn. Niet verkochte loten
doen niet mee met de trekking voor de
hoofdprijzen!

Hoe gaan we te werk
Er komen intekenlijsten bij de leiding, waarop je aan kunt
geven hoeveel loten je wilt hebben. De loten zitten in
boekjes van 10 stuks. Je mag zoveel loten verkopen als je
wilt natuurlijk en je kunt er altijd weer meer aanvragen,
maar wees wel voorzichtig met de loten.....!
Het verkopen van de loten
Je mag de loten meteen nadat je ze hebt gekregen gaan
verkopen en de aktie duurt tot 17 oktober 2010. Daarna
vindt de trekking plaats en maak je kans op hele mooie
prijzen. Je gaat deze loten op eigen gelegenheid
verkopen en rekent af met de penningmeester. Ga met je
loten bij je familie, vrienden, kennissen en buren langs en
verkoop er zoveel je kan! En natuurlijk koop je zelf toch
ook een lot?
Let op het volgende
De loten die je verkoopt reken je af en de loten die je niet
verkoopt kun je teruggeven. Raak je loten kwijt, dan moet
je die toch betalen dus pas er goed op!

Prijzen winnen
Winnen doe je eigenlijk al als jouw groep besluit mee te doen met de Nationale Scouting
Loterij 2010. Van elk verkocht lot is namelijk 60% pure winst! Een lot kost € 2,50 waarvan
€ 1,50 direct onze groepskas in gaat. De overige 40% is bestemd voor de vereniging
Scouting Nederland: de organisatie, het prijzengeld en voor het Scouting Nederland Fonds.

Doe mee, win mooie
prijzen en help mee met de
bouw van een nieuw
clubhuis !!

€ 225,- extra voor de groep
De 10 Scouting groepen die in 2010 per geregistreerd lid gemiddeld de meeste loten verkopen krijgen van de Scout-Shop een
forse extra beloning, namelijk voor € 225,- aan ScoutShop-artikelen.
Badges verdienen
Uiteraard zijn er ook dit jaar weer badges te verdienen met het verkopen van de
loten. Doe dus je uiterste best en ontvang een mooie badge of een naambandje
voor op je uniform! We hebben één mooie topsellersbadge voor de enige echte
topverkoper van de Wartburg en tien unieke naambandjes voor de toptien
lotenverkopers van onze groep.
Kijk voor meer informatie over de Nationale Scouting Loterij op de website
van Scouting Nederland: www.scoutingloterij.nl
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