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Datum: 07-10-2017 
Betreft: Financiële actie 

 
Beste IJsselgroepers en ouders, 
 
Zoals elk scoutingseizoen organiseren we één keer per jaar een actie om geld op te halen voor de 
IJsselgroep. Dit seizoen bestaat de IJsselgroep 25 jaar en deze mijlpaal moet uiteraard met elkaar 
gevierd worden. Als afsluiting van het feestjaar gaan wij met z’n allen op jubileumzomerkamp. Om er 
een gaaf kamp van te maken voor alle jeugdleden komt het verdiende geld dan ook ten goede van het 
jubileumkamp. Tip: Hou de eerste week van de basisschoolvakantie alvast vrij, want uw kind mag dit  
jubileumkamp niet missen!  
 
Gezien het feit dat wij slechts één financiële actie per seizoen organiseren, en dit ook graag zo willen 
houden, verwachten we dat ieder jeugdlid ten minste vijf dingen van te voren verkoopt. Dit jaar is er 
ook weer een prijs per speltak voor de beste voorverkoper! 
 
Op zaterdag 11 november gaan we met de gehele IJsselgroep ‘s ochtends de wijk in om chocolade en 
speculaas te verkopen. We eindigen de ochtend met een gezamenlijk spel en een broodje. Van te voren 
kun je het lekkers alvast verkopen aan opa’s, oma’s, ooms, tantes, vrienden en buren. Zo rond de 
feestdagen is het natuurlijk altijd handig om iets lekkers in huis te hebben.  
 
Noteer op de voorverkooplijst wie wat koopt, deze lijst vind je op de volgende pagina. De lijst wordt de 
komende weken ook in de groepen uitgedeeld. Let er op dat iedereen direct betaalt! De ingevulde lijst 
en het geld moet je uiterlijk op 1, 3 of 4 november inleveren tijdens je eigen opkomst. Het is belangrijk 
om de lijst op tijd in te leveren, omdat we anders niet kunnen garanderen dat alles wat je hebt verkocht 
nog voldoende op voorraad is. Na afloop van de verkoopactie op 11 november krijg je je lijst weer terug, 
samen met alle verkochte spullen. Controleer extra goed of je naam en spelstak goed op de lijst 
staan. 
 

 

 

 

Speculaas 
250 gram, €2,50 

Amandelstaaf  
250 gram, €3,00 

Chocolade 
150 gram, € 3,00 

 
Nog even kort de belangrijkste informatie: 

- Inleveren lijst + geld + plastic zak van de voorverkoop op 1, 3 of 4 november bij eigen leiding.  

- Verkoopactiedag 11 november van 09.00-12.30 uur.  

- Complete scoutfit zichtbaar aan, vergeet vooral je das niet. 

- Rugzak(je) meenemen op 11 november.  

- Neem je fiets mee, dit geldt niet voor de bevers en welpen. 

 

Mochten er nog vragen zijn dan kan je terecht bij je eigen speltakleiding. Wij hopen dat we op jullie 

kunnen rekenen en we weer een mooi bedrag met elkaar gaan binnenhalen!  

 
Met vriendelijke groet,  
De Financiële Actie Commissie
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Voorverkooplijst financiële actie 2017 
 

Speltak: Naam: 

Naam koper Adres koper 
Aantal 

amandelstaaf 
€ 3,00 

Aantal 
speculaas 

€ 2,50 
Aantal 

chocolade 
€ 3,00 Totaal 

         

         
         

         
         

         

         
         

         
         

         

         
         

         
         

         
         

 


