
 
 
 
 

De Nationale Scouting Loterij 2017 
 
Dit jaar doen we ook weer mee aan de Nationale Scoutingloterij, georganiseerd door Scouting 
Nederland. Vanaf zaterdag 9 september 2017 kun je tot en met zaterdag 23 september 2017 de 
scoutingloten verkopen aan je ouders, opa's en oma's, ooms en tantes, neven en nichten, buren 
en kennissen, enz, enz, enz! 
De trekking van de Nationale Scoutingloterij is op 5 december 2017 en er zijn de meest 
fantastische prijzen te winnen! 
 
Een hoge opbrengst. 
De loten kosten € 2,50 per stuk en 60% van de opbrengst, dus € 1,50 per lot gaat rechtstreeks naar 
onze eigen groep, de rest gaat naar Scouting Nederland voor het Scouting Nederland Fonds om de 
loterij mee te bekostigen. Het Scouting Nederland Fonds ondersteunt lokale scoutinggroepen bij 
bijzondere situaties. 
 

Per lot is dus € 1,50 voor LOAAH! 
 
We willen de opbrengst van de loterij dit jaar 
gebruiken om een complete serie 
zwem- en reddingsvesten aan te schaffen, 
zodat we met alle Speltakken veilig het water 
op kunnen. 
 
 
 
 
 
 
 

Om met zelfgemaakte vlotten wat rond 
te dobberen in het Overijssels Kanaal, 

 
 
 
 
 
 
 
of om met kano’s de Vecht af te zakken! 
 
 
 
 
Dus stop vooral niet als je het eerste boekje hebt leeg verkocht! 
We kunnen de lotenboekjes gewoon bijbestellen, dus kom vooral een nieuwe boekje halen! 



Beloningssysteem voor onze beste verkopers. 
• Een unieke TOPSELLER badge voor de enige, echte 

topverkoper van LOAAH! 
• Tien stoere SUPERSELLER bandjes voor de top-10 van 

de beste lotenverkopers van LOAAH! 
 

Niet verkochte loten op tijd inleveren.  
Het is van groot belang dat alle niet verkochte loten op 
zaterdag 23 september zijn of worden ingeleverd. 
De loten die niet zijn verkocht, kunnen namelijk worden 
teruggestuurd naar Scouting Nederland. Deze loten doen dan 
niet mee in de loterij, maar nog belangrijker is dat wij als 
groep die loten dan ook niet hoeven te betalen.  
Als je de overgebleven loten te laat inlevert moet je deze zelf betalen! 
De reden hiervoor is dat wij als groep deze loten namelijk maar tot een bepaalde datum kunnen 
terugsturen naar Scouting Nederland. Daarna moeten wij ze houden en dus ook betalen. Het is 
dus van groot belang voor jezelf dat je de einddatum van deze actie goed in de gaten houdt. 
 
Nog even kort de belangrijkste informatie voor deze actie op een rijtje:  

• De lotenverkoopactie duurt dit jaar van zaterdag 9 september 2017 tot en met 
zaterdag 23 september 2017. 

• Elk lid krijgt per keer 1 boekje met 10 loten om te verkopen en je mag zo vaak als je maar 
wilt een nieuw boekje komen ophalen. 

• Nieuwe boekjes kunnen tijdens de reguliere opkomsten in ons clubhuis worden opgehaald 
of eventueel bij mij thuis. 

• Naast het geld van de verkochte loten moet je ook het lege kartonnetje van het 
lotenboekje weer inleveren, dit voor een snelle en eenvoudige administratie. 

• Het inleveren kun je bij mij tijdens je opkomst (of eventueel ook bij mij thuis) doen, 
voordat je weer een nieuw lotenboekje krijgt!  

• Zaterdag 23 september moet al het geld en alle niet verkochte loten worden ingeleverd. 
• Indien je de loten niet inlevert, dient je ze zelf te betalen omdat wij de niet verkochte loten 

dan niet tijdig kunnen terugzenden aan Scouting Nederland. 
• Wil je een tussentijds een nieuw lotenboekje ophalen en/of inleveren bij mij thuis, bel mij 

dan eerst even. (ophalen en/of inleveren graag na 15.00 uur) 
 
 
Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben dan kun je 
mij altijd mailen of bellen, 
 
 
Toon Bakker 
Secretaris LOAAH 
 
 
Albertus van Leusenweg 18 
7425 CE Deventer 
secretaris@loaah.nl 
06 27 42 24 97 

mailto:secretaris@loaah.nl

