SCOUTINGLOTERIJ 2021
LOTENVERKOOP TIJDENS DE CORONACRISIS

Huis-aan-huis verkoop
is toegestaan voor leden
tot 12 jaar.

Verkoop kan ook vanuit
huis, waarbij het lot later
wordt overhandigd.

Stel een laagdrempelig
doel: verkoop één
lotenboekje per lid.

Direct extra inkomsten
voor je Scoutinggroep om
zo de begroting sluitend
te krijgen in lastige tijden.

OP CENTRALE PLAATSEN VERKOPEN

HUIS-AAN-HUIS VERKOOP
Huis-aan-huis verkoop mag gedaan worden door leden
tot en met 12 jaar. Zij hoeven tot volwassenen geen
afstand te houden en vormen een kleiner risico. Leden
vanaf 13 jaar kunnen verkopen vanuit huis.

De algemene corona- en
hygiënemaatregelen
blijven altijd van
toepassing.

TIPS VOOR DE AANPAK

Bij de eigen groep, in het winkelcentrum, op het plein in
de stad of voor de supermarkt: er zijn in iedere plaats
wel locaties te bedenken waar veel publiek komt. Ook
hier mag je - met toestemming van de (winkel)eigenaar
of gemeente - verkopen.
Wees creatief en zorg dat jullie opvallen met bijvoorbeeld
een gepioneerde verkoopbalie.
Overweeg het gebruik van een PIN-apparaatje. Bij iZettle
of SumUp kan dat al vanaf een heel klein bedrag (vanaf
11 verkochte loten terugverdiend!).

VANUIT HUIS VERKOPEN
Verkoop binnen de directe familiekring is ook goed
mogelijk, het lid hoeft hiervoor het huis niet uit.

Er geldt geen leeftijdsgrens voor verkoop. Alle verkopers
volgen de hygiënemaatregelen.

Verkoop aan directe familie, buren, vrienden en bekenden kan ook door gebruik te maken van e-mail, social
media en WhatsApp.

Uit onderzoek is gebleken dat een lid gemiddeld één
boekje loten (10 loten) verkoopt. Dit is een laagdrempelig
doel voor alle leden.
Laat leden zien hoe je eenvoudig 10 loten verkoopt
(papa, mama, opa, oma, oom, tante, buurman...)
Benut de gehele verkoopperiode, van maart tot oktober,
maar let wel op de uiterste retourdatum.
Communiceer duidelijk het doel van de loterij. Door de
crisis is er bij veel Scoutinggroepen de behoefte aan
extra inkomsten. Waar de loterij eerst bedoeld was voor
leuke extraatjes (spelmateriaal of een uitje op kamp)
zullen er groepen zijn die de inkomsten hard nodig
hebben om de begroting sluitend te krijgen.

Verkoop je vanuit huis? Dan stuurt het lid of de ouder
een betaalverzoek naar de koper.
De opbrengst van de loten wordt overgeboekt naar
de Scoutinggroep. Eventueel kan hiervoor ook gebruik
worden gemaakt van een betaalverzoek aan de leden.
Eén boekje loten (10 loten) is € 25,00.
Maak duidelijk dat loten pas op een later moment
worden overhandigd, of dat loten in een envelop door de
brievenbus worden gedaan.
Bij elke loterij hoort een deelnemersreglement en eisen
vanuit de Kansspelwet, die getoetst worden door de
Kansspelautoriteit. De Scoutingloterij kan daardoor
alleen als fysieke loterij plaats vinden. Het in een online
systeem verkopen van loten kan en mag daardoor niet.

HEB JE VRAGEN? KIJK DAN OP SCOUTING.NL/CORONAVIRUS
STAAT JOUW VRAAG HIER NIET BIJ? MAIL NAAR COMMUNICATIE@SCOUTING.NL
OF STUUR EEN WHATSAPP NAAR 06-57746422

