
Beste ouders/verzorgers en leden, 

Jantje Beton staat weer voor de deur! Deze winstgevende actie zorgt er ieder jaar weer voor 

dat we onze contributie en bijdrage voor de zomerkampen een stuk lager kunnen houden. 

Afgelopen jaar hebben we als groep maar liefst €1700,- opgehaald met Jantje Beton. Dit 

jaar gaan we natuurlijk voor een soortgelijk of een nóg beter resultaat! Daarbij hebben wij 

uw hulp nodig. 

Wat is Jantje Beton? 

Jantje Beton is een organisatie die opkomt voor de speelkansen van alle kinderen in 

Nederland. Jantje Beton bedenkt, financiert en organiseert daarom projecten die vrij 

buitenspelen voor kinderen mogelijk maken. De kern van deze aanpak is dat kinderen 

worden betrokken bij de inrichting van de openbare ruimte. De helft van de opbrengst van 

de collecte gaat naar Jantje Beton, de andere helft gaat naar onze Scoutingvereniging. 

Hoe ziet Jantje Beton eruit? 

De speltakken Welpen Jongens, -Meisjes, Verkenners en Gidsen collecteren huis-aan-huis 

en verzamelen doordeweeks vanaf 17:45 op een verzamelpunt. Hierbij is het wenselijk om 

de das om te doen voor de herkenbaarheid. De bevers collecteren niet voor Jantje Beton. 

Iedere speltak heeft zijn eigen wijkdeel in Gouda, daarom verzamelt elke speltak op een 

ander verzamelpunt. 

In bijlage 1 vindt u de contactpersonen per speltak. In bijlage 2 kunt u per speltak het 

collecteschema vinden (tijden, verzamelpunt). 

Gezien het groepsbrede karakter van deze actie willen we alle jeugdleden vragen minimaal 

twee doordeweekse avonden mee te lopen. Als iedereen zijn steentje bijdraagt is de 

opbrengst van deze actie immers het grootste! Mocht dit onverhoopt niet haalbaar zijn, dan 

kunt u met de speltak leiding contact opnemen. 

Aanmelden 

U kunt al uw kinderen dit jaar aanmelden via hetzelfde formulier. In het geval u meerdere 

kinderen heeft, kunt u het formulier meerdere keren invullen. Per mail ontvangt u per 

aanmelding een bevestiging. We zien de aanmeldingen graag uiterlijk 25 februari tegemoet. 

Via deze link komt u bij het aanmeld formulier: https://tinyurl.com/jantjebeton2023 

Ook vrijwilligers die niet meer actief zijn bij een speltak, maar toch graag een handje bij 

willen dragen aan deze actie, nodigen wij uit om het formulier in te vullen. 

  

https://tinyurl.com/jantjebeton2023


Online collectebus 

Het is ook mogelijk om online te collecteren binnen het eigen netwerk. De opbrengst via de 

online collecte wordt verdeeld over de vereniging. De link van de online collectebus kun je 

bijvoorbeeld delen met vrienden, familie en buren. In bijlage 3 vind je de links naar de 

collectebussen. 

Wij zien de aanmeldingen voor Jantje Beton graag tegemoet! Indien u vragen heeft kunt u 

contact opnemen met de speltakleiding, alle speltakleiding heeft een eigen aanspreekpunt. 

In bijlage 1 kunt u lezen wie dat zijn. 

Met vriendelijke groet, 

De organisatie van Jantje Beton  



Bijlage 1: Contactpersonen per speltak 

Speltak Naam Mail 

Welpen-Meisjes Julia welpenmeisjes@janvanhoof.nl 

Welpen-Jongens IJsbrand welpenjongens@janvanhoof.nl 

Gidsen Patrick gidsen@janvanhoof.nl 

Verkenners Bonnie verkenners@janvanhoof.nl 

Explorers Chantal explorers@janvanhoof.nl 

  



Bijlage 2: Collecteschema per speltak 

Van jong en naar oud treft u hieronder de collecte schema’s per speltak aan. Verzamelen is 

vanaf 17:45. 

Het kan gebeuren dat er onverhoopt een dag wegvalt of de verzamelplek wijzigt voor een 

speltak. In dat geval hoort u dat van de betreffende speltak. 

Welpen Jongens 

Dag Tijd Verzamelpunt 

Ma 6 maart 18.00 – 20.00 Chocoladefabriek 

Di 7 maart 18.00 – 20.00 Chocoladefabriek 

Wo 8 maart 18.00 – 20.00 Chocoladefabriek 

Do 9 maart 18.00 – 20.00 Chocoladefabriek 

Vr 10 maart 18.00 – 20.00 Chocoladefabriek 

 

 

Welpen Meisjes 

Dag Tijd Verzamelpunt 

Ma 6 maart 18.00 – 20.00 Achter de Waag 

Di 7 maart 18.00 – 20.00 Achter de Waag 

Wo 8 maart 18.00 – 20.00 Achter de Waag 

Do 9 maart 18.00 – 20.00 Achter de Waag 

Vr 10 maart 18.00 – 20.00 Achter de Waag 

 

  



Verkenners 

Dag Tijd Verzamelpunt 

Ma 6 maart 18.00 – 20.00 Groene hart ziekenhuis 

Di 7 maart 18.00 – 20.00 Groene hart ziekenhuis 

Wo 8 maart 18.00 – 20.00 Groene hart ziekenhuis 

Do 9 maart 18.00 – 20.00 Groene hart ziekenhuis 

Vr 10 maart 18.00 – 20.00 Groene hart ziekenhuis 

 

Gidsen 

Dag Tijd Verzamelpunt 

Ma 6 maart 18.00 – 20.00 Visbanken 

Di 7 maart 18.00 – 20.00 Visbanken 

Wo 8 maart 18.00 – 20.00 Visbanken 

Do 9 maart 18.00 – 20.00 Visbanken 

Vr 10 maart 18.00 – 20.00 Visbanken 

 

Explorers 

De explorers collecteren ook, dit regelen zij binnen de afdeling zelf. 

  



Bijlage 3: online collectebussen  

Speltak Link naar online collectebus 

Welpen Meisjes Volgt 

Welpen Jongens https://qrcode.ideal.nl/qr3.ideal.nl/da081e89-94f9-402c-a3a4-

0bd5c9805070 

Gidsen Volgt 

Verkenners Volgt 

Explorers Volgt 

  

 

https://qrcode.ideal.nl/qr3.ideal.nl/da081e89-94f9-402c-a3a4-0bd5c9805070
https://qrcode.ideal.nl/qr3.ideal.nl/da081e89-94f9-402c-a3a4-0bd5c9805070

