Apeldoorn, augustus 2022
Betreft: Pepermuntactie zaterdag 1 oktober 2022
Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze jeugdleden,
Volgens traditie vindt de Pepermuntactie plaats in het eerste weekend van oktober, dit jaar op zaterdag 1 oktober.
Jaarlijks doen we één actie (slechts één dus voor het gehele jaar) waarbij de inzet van alle jeugdleden en hun
ouders/verzorgers en de kaderleden gevraagd wordt. Ook dit jaar rekenen we op uw en jullie steun. Deze groepsactie
zorgt ervoor dat onze financiën gezond blijven, dat we nieuw materiaal kunnen kopen en grote groepsactiviteiten
kunnen ondersteunen, wat belangrijk is voor ons scoutingspel.
Doel van de actie
Dit jaar is een deel van de opbrengst bestemd voor de
aanschaf van nieuwe veiligheidshesjes. Daarnaast willen we
graag nieuw spelmateriaal zoals softballen en badmintonrackets aanschaffen.
Voorverkoop
Bij deze brief ontvangt elk jeugdlid een voorverkooplijst,
waarmee hij/zij aan buren, opa’s en oma’s, tantes en ooms en
andere bekenden doosjes Wilhelmina pepermunt kan
verkopen. Een doosje pepermunt kost € 2,-. Maar alleen
tijdens de voorverkoop geldt de speciale aanbieding van 3
doosjes voor € 5,-. En natuurlijk… de beste voorverkopers
winnen een leuke prijs!
De voorverkooplijsten kunnen op zaterdag 17 september en op zaterdag 24 september voor of na de opkomst worden
ingeleverd samen met het geld. Het is mogelijk het totaalbedrag van de voorverkoop met PIN te voldoen.
Is de voorverkooplijst vol? Geen probleem, download een lijst van onze website of haal een nieuwe lijst bij de kraam
aan de poort. De voorverkoop dient zaterdag 1 oktober opgehaald te worden. Dit kan tijdens de gehele actiedag tussen
9:00 uur en 16:00 uur.
Actiedag
Zaterdag 1 oktober is het zover: De Pepermuntactiedag is dan een feit! Tijdens de actiedag gaan wij als gehele groep
langs de deuren in de wijken in Apeldoorn en omstreken om zoveel mogelijk pepermunt te verkopen. Om deze actie
te kunnen laten slagen, verwachten wij dat ieder jeugdlid helpt tijdens de actiedag.
Hieronder hebben we voor u een aantal gegevens op een rijtje gezet:
Wanneer?
Hoe laat?
Benodigdheden?

Zaterdag 1 oktober
9:00-16:00 uur (Voor de bevers één dagdeel: De Ochtendkolonie draait van 9:00 tot 12:00 uur
en de Middagkolonie van 13.00 uur tot 16.00 uur.)
Compleet ScoutFit, lunchpakket en een rugtas
Scouts en explorers komen op de fiets.

Hulp bieden tijdens de actiedag?
Alle hulp is op deze dag meer dan welkom. Informatie hierover kunt u vinden in de bijgevoegde brief. Ik hoop u hiermee
voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Meer informatie over de actiedag ontvangt u eind september. Voor vragen
omtrent de Pepermuntactie kunt u mailen naar pepermuntactie@sw3lbp.nl.
Alvast tot zaterdag 1 oktober!
Namens de Pepermuntactiecommissie,
Met vriendelijke groet,
Lukas Zandsteeg
T: 06 37 29 68 96

