
 

 

 

Hengelo, 1 april 2022 
Beste leden, ouders en verzorgers, 
 
Eerst zon, dan sneeuw, April doet wat hij wil! 
Wat is er nu mooier dan vrolijk gekleurde 
bloemen en planten in de tuin of op het balkon?  
Ook dit jaar houden wij weer onze 
plantenactie. Hiermee zetten we niet alleen 
tuinen en balkons in bloei, het helpt onze groep 
ook aan de nodige extra inkomsten! 
Het bijgevoegde fotoblad geeft een indruk van 
hoe de plantjes en hangers die we verkopen er 
in bloei uit zien. Indien onverhoopt een 
bepaalde kleur plant niet meer verkrijgbaar is 
wordt deze vervangen door één van de overige 
kleuren. 
 
Zo werkt het: 

1. Vul het excel-bestelformulier digitaal in en geef naast de planten die je wilt 
bestellen ook de andere contact- en bestelgegevens in. 

2. Stuur het ingevulde bestand per email terug naar plantenactie@batavenludger.nl op 
vóór 25 april. 

3. Zorg ervoor dat voor 1 mei de betaling van de volledige bestelling is voldaan op 
rekening NL04 INGB 0007 2356 63 tnv Scoutinggroep Bataven Ludger  
onder vermelding van naam van het (jeugd)lid.  
Dit kan door rechtstreeks het verzamelbedrag zelf over te maken of een 
betaalverzoek te voldoen.  

4. Haal de bestelling in zijn geheel op bij de blokhut. Dit kan uitsluitend op afspraak 
op een vooraf bevestigde tijd die je bij bestellen kunt aangeven voor 6, 7 of 9 mei. 

5. Verdeel de bestelling onder je klanten. 
  
Top-verkopers: 
Terug van weggeweest: topverkopers worden beloond! Weet je voor meer dan €80, €150 
of zelfs €200 te verkopen dan mag je een leuk cadeautje uitzoeken.  
Check daarvoor snel het blad “TOP-verkopers”.  
 
Contact & info:  
Als je nog vragen hebt, neem dan contact op;  per email: plantenactie@batavenludger.nl  
 
 
Succes met de verkoop!  
Namens scoutinggroep Bataven Ludger, met vriendelijke groet, 
 
Maartje Mol, Martijn Wes 
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