5.

ONTVANGST RETOURFORMULIER

Je ontvangt op de laatste dag van de
actieperiode per e-mail van Jantje Beton het
retourformulier dat je bij de retourzending dient te
gebruiken (zie stap 7).

ACTIEPERIODES
Verkoop via machtiging 18 mei t/m 1 juni
Online lotenverkoop 18 mei t/m 30 juni

1.

CONTROLEREN LOTERIJ-BOX
Controleer na ontvangst van de Loterij-box
aan de hand van de begeleidende brief of de box
compleet is. Als er materialen missen, neem dan
direct contact met ons op.

3.

MATERIALEN BETROKKENEN

Verspreid het leerkrachtenhandboek en de
andere materialen onder de leerkrachten.
De leerkracht geeft uitleg aan de hand van het handboek
en het super handige filmpje via
jantjebeton.nl/loterij/voor-deelnemers en deelt alles wat
de leerlingen nodig hebben uit in de klas (de machtigingsformulieren, informatie voor ouders en leerlingen.
En het cadeautje dat iedere leerling krijgt.

4.

INLEVEREN MACHTIGINGSFORMULIEREN

Leerlingen nemen de machtigingsformulieren altijd weer mee terug naar school.
Dus ook als niet alle formulieren gebruikt zijn. Let op dat
het aantal lootjes en het juiste IBAN op de éénmalige
machtiging zijn ingevuld. Houd niet gebruikte formulieren
apart en gooi deze na de actieperiode weg.
Zonder handtekening is de machtiging niet geldig.

OMGEVING INFORMEREN

Bedenk samen met de leerlingen wat de
school met de opbrengst gaat doen. Vertel daarna
iedereen (alle leerkrachten, ouders, buren en vrienden)
over jullie deelname. Zorg ervoor dat het goed zichtbaar is
door posters op te hangen. Gebruik voor, tijdens en na de
actieperiode de kant-en-klare teksten.

2.

6.

START LOTENVERKOOP EN NABESTELLEN
De lotenverkoop via machtiging duurt van
18 mei t/m 1 juni. Machtigingsformulieren op?
Gratis nabestellen kan eenvoudig via:
jantjebeton.nl/loterij/voor-deelnemers.

De 5 scholen die in beide actieperiodes de meeste lootjes
verkopen mogen voor € 100,- winkelen bij de Intertoys!
Scholen die lootjes hebben verkocht waarop een
hoofdprijs valt, ontvangen een speelpakket t.w.v. € 150,-.

7.

RETOURZENDING

8.

BETALING OPBRENGST

9.

DE OPBRENGST

10.

TREKKING

Tijd om de retourzending (retourformulier
en volledig ingevulde machtigingsformilieren) in orde
te maken en binnen twee weken na de actieriode op te sturen.

Jantje Beton stuurt de verrekening voor de
financiële afwikkeling en maakt 50% van de totale
opbrengst over aan de school.

Informeer leerlingen, ouders en collega’s
over de totaalopbrengst en wat de school met de
opbrengst gaat doen. Gebruik hiervoor de kant-en-klare
berichten die je via de e-nieuwsbrief ontvangt.

Vanaf donderdag 1 december 2022 zijn de
winnende lotnummers bekend. Via jantjebeton.nl/lot
kunnen lotenkopers hun lootje checken.

LOOTJES
VERKOPEN DOE JE ZO
VERKOOP VIA
MACHTIGING

EN

VERKOOP ONLINE VIA DE
TIKKIE JIJ BENT 'M ACTIE

Actieperiode: 18 mei t/m 1 juni

VERKOOP VIA MACHTIGING

1.

In de envelop zitten 10 machtigingsformulieren en
10 bedankbriefjes. Trek 1 machtigingsformulier van
het blok af.

2.

Vraag of de lotenkoper een machtiging in wil vullen
of
online een lootje koopt via de Tikkie jij bent ‘m! actie.
Tikkie jij bent ‘m! actie
Scan de QR-code op de achterzijde van het
machtigingsformulier. Selecteer een school, vul de
gegevens in, kies het aantal lootjes, betaal via Tikkie
en tik iemand anders aan via WhatsApp om ook een
lootje te kopen.

3.

Machtiging
De lotenkoper vult het machtigingsformulier in.
Vermeldt het aantal gekochte lootjes. Vult het IBAN
nummer en de rest van de gegevens in. Zet zijn
handtekening.
Controleer of alle gegevens zijn ingevuld en geef één
bedankbriefje aan de lotenkoper.

Actieperiode: 18 mei t/m 30 juni

VERKOOP VIA TIKKIE
Tikkie jij bent ‘m!
Pssst! Vraag je ouders te
helpen om heel Nederland
aan te tikken een lootje
voor jouw school te kopen.
Vraag of ze de Tikkie
QR-code willen scannen,
een lootje willen kopen en
via WhatsApp aan familie
en vrienden vragen dit
ook te doen. Dit kun je
trouwens ook aan je tante
of buurman vragen.

TIKKIE QR-CODE

SCAN MIJ EN TIK
DE ACTIE DOOR
VIA WHATSAPP

