
 

 

Betreft: Speculaasactie 
Gouda, 29 september 2018 

   
Beste ouder/verzorger, 
 
Ook dit jaar organiseert de Jan van Hoof Scouting groep weer de ‘speculaas-actie’. Deze actie is één 
van de belangrijkste financiële acties binnen onze vereniging, waar iedereen enthousiast aan deel-
neemt. In veel wijken weet men namelijk al dat Jan van Hoof in november speculaas komt verkopen.  
Met de opbrengst kunnen wij voor een aanzienlijk bedrag tegemoet komen aan de verschillende 
activiteiten van de speltakken. 
 
Net als vorig jaar lopen de verkenners in de wijk goverwelle. 
Op dinsdag, woensdag en donderdag zullen we voor winkelcentrum goverwelle verzamelen en op 
vrijdag voor de mcd in de wijk achterwillens. Op zaterdag verzamelen we op het clubhuis zodat we 
daarvoor nog een klein programma kunnen doen. 

Wilt u in het online strookje of per mail aangeven wanneer u en uw kind kunnen meelopen? 
De leiding zal u informeren over de indelingen. 
Bovendien kunt u als ouder extra bijdragen aan de verkoop: u kunt voor uw werk, familie of relaties 
zelf ook speculaas afnemen voor 2,50 per pakje. 
 
Omdat afgelopen jaren ons is opgevallen dat er steeds minder verkenners 2 avonden lopen 
hebben we een nieuw systeem ingevoerd. (dit gaat om doordeweekse dagen en dus niet voor 
zaterdag aangezien dit gewoon een opkomst is) 
 

- De zomerkampcontributie blijft voor de verkenners die 2 avonden lopen gelijk 
- Per avond dat een verkenner extra loopt gaat de zomerkampcontributie 5 euro omlaag 
- Per avond dat een verkenner minder loopt gaat de zomerkampcontributie 5 euro omhoog 
- Hieronder staat dit nog herhaald in een overzichtelijk tabelletje 
- Bij overmacht maken wij natuurlijk een uitzondering 

 

Gelopen avonden (ma, di, wo, do & vrij) 0 1 2 3 4 5 

Effect op zomerkampbijdrage +10 +5 0 -5 -10 -15 

 

 
Hieronder geven we u voor de volledigheid nog even kort de spelregels van deze speculaasactie.  

● Alle kinderen lopen in principe 2 avonden mee om speculaas te verkopen van 18.00 – 20.00 
uur. Zij lopen in hun uniform van hun speltak. Dit heeft twee redenen: de herkenbaarheid en de 
betrouwbaarheid van onze scoutinggroep. 

● Verkoopperiode: maandag 12 november tot en met zaterdag 17 november  
● De prijs per pakje is €2,50: 
● Zaterdag 17 september zullen we met alle verkenners gaan verkopen, over deze opkomst krijgt 

u T.Z.T. meer te horen 
● Het aanmelden zal dit jaar online gaan, u kunt dit doen per email of via het strookje op onze 

website. (www.janvanhoof.nl/verkenners/speculaasactie)  

 
Wij kunnen ons voorstellen dat u nog (praktische) vragen heeft over deze actie of de gemaakte 
veranderingen hierin. Spreek dan gerust de leiding aan: 
    
Thomas Ploegers: 06-41741272 
verkenners@janvanhoof.nl 

Met vriendelijke groet, 
De verkennersleiding 

http://www.janvanhoof.nl/verkenners/speculaasactie

