
 

 

SPECULAAS-ACTIE 
Gouda, 22 oktober 2016 

   

Aan de ouders/verzorgers van onze Welpen-meisjes 
 

De dagen worden weer korter, en ook dit jaar organiseert de Jan van Hoof Scouting groep weer de 
‘speculaas-actie’. In de week van 7 t/m 12 november wordt er weer langs de deuren gelopen. Deze 
actie is één van de belangrijkste financiële acties, waar iedereen enthousiast aan deelneemt. In veel 
wijken weet men namelijk al dat Jan van Hoof in november speculaas komt verkopen.  
Voor de Gidsen wordt het geld gebruikt voor zomerkamp, dus hoe meer speculaas wordt verkocht, 
hoe kleiner de eigen bijdrage wordt. 
 

Net als vorig jaar heeft iedere speltak zijn eigen wijk waar speculaas verkocht wordt. Het is gebleken 
dat met een betere spreiding over Gouda de opbrengst hoger is: en die hebben we hard nodig. 
Natuurlijk is het aantrekkelijk om in de eigen buurt te lopen, maar onze vraag is dit niet te doen: dit is 
voor de kinderen die de straat toegewezen gekregen hebben een beetje frustrerend.  
 
Het is de bedoeling dat alle kinderen minimaal twee avonden meelopen. Wilt u ons hierbij helpen? Er 
is namelijk onvoldoende leiding om alle avonden te begeleiden. 

Wilt u in onderstaand strookje aangeven wanneer u en uw kind kunnen meelopen? 
Er zal een schema volgen met de verdeling per dag. 
Bovendien kunt u als ouder extra bijdragen aan de verkoop: u kunt voor uw werk, familie of relaties 
zelf ook speculaas afnemen: 18 pakjes á € 2,50 dus € 45,-- per doos. Ook dit kunt u al op 
onderstaand formulier aangeven. We hebben weer dezelfde bakker als vorig jaar, dus de speculaas is 
natuurlijk even lekker gebleven. 
 

Hieronder geven we u voor de volledigheid nog even de belangrijkste gegevens:   

 Alle kinderen lopen minimaal 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: zaterdag 5 november tot en met zaterdag 12 november  

 De prijs per pakje is €2,50: een doos bevat 18 pakjes speculaas en is dus € 45,00 waard! 
u kunt zelf ook een doos á € 45,-- afnemen. 

 Speculaasvoorraad blijft op het clubhuis of een ander verzamelpunt, dus u hoeft geen 
speculaas mee te nemen. 

 Het opgehaalde geld, inclusief de fooien, wordt door de leiding aan het eind van de avond 
verzameld.  

 Graag onderstaand inschrijfformulier invullen wanneer u en uw kind kunnen meelopen. 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat u nog (praktische) vragen heeft over deze actie. Spreek dan gerust de 
organisator aan: 
    Marcel Klooster, te bereiken op: 06-12731302 
Of de teamleider: 
   Arjan vd Hoek, te bereiken op: 06-150422045 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

Inschrijfformulier Speculaasactie 5-12 november 2016 
 

Naam: ……………………. ……………. lid van speltak …………………. 
kan speculaas verkopen op  □ maandag; □ dinsdag; □ woensdag; □ donderdag; □ vrijdag 
 
Ouder / verzorger:…………………………. 
kan meehelpen op  □ maandag; □ dinsdag; □ woensdag; □ donderdag; □ vrijdag 
 
Andere kinderen zitten in de speltakken: …………………………………… 

 
Extra bestelling: …… dozen speculaas á € 45,-- 
 
INLEVEREN BIJ DE TEAMLEIDING T/M 29 OKTOBER 2016 


