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Bij De Kleine Jantje Beton Loterij! Wat goed dat jullie (weer) meedoen. Ook dit 
jaar gaan leerlingen op pad om lootjes te verkopen. Via de methode machtiging 
EN online via de Tikkie jij bent ‘m! actie. De helft van de opbrengst kan de school 
besteden aan het schoolplein, buitenlessen, of speelactiviteiten. De andere 
helft is voor projecten van Jantje Beton. Hierbij krijgen kinderen in kwetsbare 
speelposities extra aandacht. Zoals kinderen met een beperking. Samen zorgen 
we ervoor dat meer kinderen, meer kunnen spelen.

SPELEN IS MEGA BELANGRIJK
Zoiets kleins en simpels als buitenspelen speelt een grote rol in het leven van 
kinderen. Door te spelen krijgen kinderen de beweging die ze nodig hebben.  
En het is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Buitenspelen is voor 
kinderen magisch. Er bestaat immers niets leukers dan samen met vriendjes 
buiten de wereld te ontdekken. Vooral op een van de favoriete speelplekken:  
het schoolplein. Zowel tijdens als na schooltijd. Bovendien heeft buitenspelen 
een positief effect op de leerprestaties en het concentratievermogen. 

Toch spelen drie op de tien kinderen niet of slechts één keer per week buiten. 
Voor kinderen met een beperking is dat vaak zelfs onmogelijk.  

In deze brochure vind je alle informatie over de lotenverkoop voor  
De Kleine Jantje Beton Loterij. 

Meer weten over Jantje Beton? 
Kijk dan op jantjebeton.nl

WELKOM



  
Er zijn twee actieperiodes van 18 mei t/m 1 juni en 14 t/m 28 september.  
De online lootjes kunnen langer verkocht worden tot en met 30 juni (actieperiode mei)  
en 31 oktober (actieperiode september).

Jouw school mag de helft van de opbrengst van de verkochte lootjes besteden aan het 
schoolplein, buitenlessen of speelactiviteiten.

Met de andere helft ondersteunt de school de projecten van Jantje Beton. Hierbij krijgen 
kinderen in kwetsbare speelposities extra aandacht. Zoals kinderen met een beperking.
Een lootje levert € 3 op. Hiervan gaat € 1,50 naar jouw school. 

ONDERSTEUNING EN MATERIALEN
Alle groepen van de school mogen meedoen. Veel scholen betrekken dan ook de lagere 
groepen bij de Loterij. Betrokkenheid van ouders, leerkrachten en enthousiaste leerlingen is 
belangrijk voor een succesvolle opbrengst. Jantje Beton helpt je hiermee.

De school ontvangt verschillende materialen om betrokkenen te informeren en te enthousias-
meren. We hebben een super handig filmpje gemaakt en ook kant-en-klare teksten opgesteld 
die de school direct kan gebruiken. Je hoeft alleen te kiezen welk bericht wanneer verspreid 
gaat worden en de gegevens van de school in het bericht in te vullen. Er zijn teksten voor 
persberichten, online lotenverkoop, nieuwsberichten en social media berichten.  
Hoe meer bekendheid, hoe beter! jantjebeton.nl/loterij/voor-deelnemers.

VERKOOP AAN BEKENDEN
De Kleine Jantje Beton Loterij is een actie gericht op de verkoop van lootjes aan familie,  
buren of vrienden in de buurt. Maar ook aan iedereen die verder weg woont via de  
Tikkie jij bent ‘m! actie. 

GESPONSORDE PRIJZEN
Door één of meerdere lootjes te kopen zorgen lotenkopers ervoor dat er meer kinderen,  
meer kunnen spelen. Maar dat is natuurlijk niet het enige: de lotenkopers maken ook  
kans op grote prijzen.

1. DE KLEINE LOTERIJ IN HET KORT



2. STAPPENPLAN

4. START LOTENVERKOOP EN NABESTELLEN 

1. OMGEVING INFORMEREN
Bedenk samen met de leerlingen wat jullie met de opbrengst gaan doen. Vertel daarna 

iedereen (alle leraren, 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. Zie hoofdstuk 3.

2. 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 (machtigingsformulieren) missen,  
neem dan direct contact op met ons Loterijteam.

Er zijn twee actieperiodes voor de lotenverkoop via machtinging en online.  
Online kunnen lootjes langer worden verkocht.  

Actieperiode: Mei: 18 mei t/m 1 juni, online t/m 30 juni.  
Actieperiode: September: 14 t/m 28 september, online t/m 31 oktober.

Machtigingsformulieren op? Gratis nabestellen kan 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,-.

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 
leerlingen en ouders en het speciale Jantje Beton cadeautje). De verkoop kan 

beginnen! Zie hoofdstuk 4.

SCAN HIER



5. ONTVANGST RETOURFORMULIER 

6. INLEVEREN MACHTIGINGSFORMULIEREN

7. RETOURZENDING 

8. BETALING OPBRENGST 

9. DE OPBRENGST 

10. TREKKING

Op de laatste dag van de actieperiode ontvang je van Jantje Beton het retourformulier  
dat je bij de retourzending gebruikt (zie stap 7). Zie hoofdstuk 6.

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-nummer op de éénmalige machtiging zijn ingevuld. Houd niet gebruikte 
formulieren apart en gooi deze na de actieperiode weg. 

Tijd om de retourzending (retourformulier en ingevulde machtigingsformulieren)  
te controleren en op te sturen. Zie hoofdstuk 6.

Jantje Beton stuurt de verrekening voor de financiële afwikkeling. Jantje Beton 
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. 

Donderdag 1 december 2022 maken we de winnende lotnummers bekend.
Via jantjebeton.nl/lot kunnen lotenkopers hun lootje checken. 

Zie hoofdstuk 7.



 

3. DE VOORBEREIDING
Na aanmelding van de school ontvang je per mail een bevestiging samen met deze 
brochure. Voor een succesvolle Loterij zijn onderstaande punten van belang:

COORDINATOR
De Loterij is efficiënt te organiseren indien er binnen de school één coördinator wordt 
aangewezen. Deze persoon is verantwoordelijk voor de organisatie en is aanspreekpunt 
voor Jantje Beton. De coördinator ontvangt alle materialen van Jantje Beton en een 
eigen stappenplan. 

UNIEK RELATIENUMMER
Iedere deelnemende school krijgt een uniek relatienummer. Indien de school voor het 
eerst meedoet aan de Loterij, dan ontvang je dit nummer van ons in de bevestiging. 
Heeft de school al eerder meegedaan, dan behoudt de school ieder jaar hetzelfde 
relatienummer. Het relatienummer zal verder op alle correspondentie en overzichten 
worden vermeld. 

ZICHTBAARHEID EN BETROKKENHEID OUDERS
Natuurlijk wil de school zoveel mogelijk lootjes verkopen. Zorg er daarom voor dat jouw 
deelname aan De Kleine Jantje Beton Loterij goed zichtbaar is. Gebruik de kant-en-klare 
teksten en hang door heel de school posters op. De leerlingen krijgen niet alleen de 
machtigingsformulieren mee naar huis. Maar ook informatie over hoe zij veilig lootjes 
kunnen verkopen via machtiging en online. Ouders spelen een belangrijke rol, zeker als 
het gaat om het inleveren van de machtigingsformulieren. Die moeten na afloop van de 
actieperiode (zowel gebruikt als ongebruikt) worden ingeleverd bij de leerkracht. Betrek 
de ouders ook bij de online lotenverkoop. Zij kunnen via de klassen WhatsApp groep 
of Facebook de verkoop starten. Of een lootje kopen en vervolgens de actie delen via 
WhatsApp via familie en vrienden.

Leerlingen mogen de machtigingsformulieren nooit weggooien. 

AFMELDEN DEELNAME
Het kan voorkomen dat de school door omstandigheden helaas toch niet kan deelnemen 
aan de Loterij. Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten, het liefst uiterlijk twee 
weken voorafgaand aan de actieperiode. Als de school zich later afmeldt, dan is de 
Loterij-box al ingepakt en zijn wij genoodzaakt € 50,- administratiekosten in rekening  
te brengen.



Je vindt de bestelde machtigingsformulieren in de Loterij-box. De box ontvang je 
minimaal één week voor aanvang van de lotenverkoop. Het bevat alle benodigde 
materialen voor de organisatie van De Kleine Jantje Beton Loterij:

•   Een brief waarin het aantal machtigingsformulieren en bedankkaartjes staan 
vermeld. Controleer je Loterij-box s.v.p. direct na ontvangst aan de hand van deze 
brief. Heb je het verkeerde aantal formulieren ontvangen, neem dan direct contact 
op met ons Loterijteam.

•  Het stappenplan voor de coördinator, waarin staat wat je met de materialen uit de 
 Loterij-box kunt doen.
•  Twee promotieposters om de verkoop van de lootjes op school aan te kondigen.
•   Het leerkrachtenhandboek voor de leerkrachten waarmee ze aan de leerlingen 

kunnen uitleggen hoe De Kleine Jantje Beton Loterij werkt en en hoe de school kans 
maakt op mooie prijzen.

• Een cadeautje voor alle leerlingen. 
•  De lotenmeter, waarop leerlingen kunnen bijhouden hoeveel lootjes zij hebben 

verkocht.

OM UIT TE REIKEN AAN DE LEERLINGEN
•   Een envelop met daarin 10 machtigingsformulieren en 10 bedankbriefjes.  

Elke lotenkoper, of hij nu één of meerdere lootjes koopt, ontvangt één bedankbriefje. 
De lotenkoper ontvangt de lotnummers op zijn bankafschrift. Op het bedankbriefje 
staan het doel van de actie en de datum van de trekking vermeld. Het bedankbriefje 
bevat ook informatie over de te winnen prijzen, hoe de winnende lotnummers 
worden gepubliceerd en hoe winnaars de gewonnen prijzen kunnen opvragen.

•   De flyer ‘lootjes verkopen doe je zo’ en het cadeautje.
•   Informeer de ouders goed. Zij kunnen de online lotenverkoop starten via  

de klassen WhatsApp groep en Facebook.  
En uit ervaring blijkt dat medewerking van de ouders 
belangrijk is om de machtigings- 
formulieren terug te krijgen.

4. DE LOTERIJ-BOX 



 
Leerkrachten ontvangen van de coördinator het Leerkrachtenhandboek van  
De Kleine Jantje Beton Loterij. Inclusief een overzicht van de materialen voor de 
leerlingen. 

De leerkracht deelt de de envelop met machtigingsformulieren en bedankbriefjes,  
de flyer ‘lootjes verkopen doe je zo’ en het cadeautje een dag voor of op de eerste dag 
van de actieperiode uit aan de leerlingen. En bekijkt het super handige filmpje via: 
jantjebeton.nl/loterij/voor-deelnemers.

BELANGRIJK
Verkoop alleen in de toegestane periode. Zo kan iedere school op hetzelfde moment 
beginnen met verkopen. Geef ook niet meer dan 10 machtigingsformulieren mee om zo  
de kans op kwijtgeraakte formulieren te verminderen. Als een formulier kwijtraakt of 
niet wordt ingeleverd, gaan de aangekochte loten verloren omdat de machtigingen niet 
verwerkt kunnen worden.

HOE VERKOOP JE LOOTJES
Je kunt lootjes verkopen via de machtigingsformulieren  
EN via Tikkie! Bekijk het filmpje lootjes verkopen doe je zo.

Verkoop via machtiging
Leerlingen volgen 3 eenvoudige stappen.
1.  In de envelop zitten 10 machtigingsformulieren en 10 bedankbriefjes. Leerlingen 

trekken 1 machtigingsformulier van het blok af en geven deze aan de lotenkoper.
2.   Leerlingen vragen de lotenkoper een machtigingsformulier in te vullen of 

een online lootje te kopen via de Tikkie jij bent ‘m! actie. De lotenkoper vult 
het machtigingsformulier in of scant de QR-code op de achterzijde van het 
machtigingsformulier. 

3.  Leerlingen controleren of alle gegevens zijn ingevuld en doen één bedankbriefje in  
de brievenbus.

De lotenkoper vult het machtigingsformulier in. Hij geeft Jantje Beton toestemming 
om via eenmalige machtiging het bedrag van de aangekochte lootjes af te schrijven van 
zijn/haar bankrekening. Het lotnummer staat op het bankafschrift vermeld. Zonder 
handtekening is de machtiging niet geldig! 

Als alle machtigingsformulieren van een leerling vol zijn, dan kun je het beste éérst alle 
machtigingsformulieren innemen en pas daarna nieuwe formulieren verstrekken. Het is 
belangrijk dat het aantal loten en het IBAN-nummer juist zijn ingevuld.

5. ZO VERKOOP JE LOOTJES

FILMPJE

SCAN HIER



TIP
 

Stel, de leerlingen van een 
school verkopen 1.200 lootjes 
via machtiging en 200 online 
lootjes. De opbrengst wordt 
dan € 4.200.

50% is voor de school!

 
Tikkie jij bent ‘m! actie
Ouders en leerlingen kunnen de opbrengst voor hun school verhogen door aan iedereen 
via de Tikkie jij bent ‘m! actie lootjes te verkopen. En, heel eenvoudig via Whatsapp of 
social media iedereen die ze kennen, aantikken om mee te doen. 

Online lootjes kopen gaat heel makkelijk en is veilig. De lotenkoper scant de QR-code op 
de achterkant van het machtigingsformulier of bezoekt de URL. Selecteert jouw school. 
Vult zijn of haar gegevens in, kiest het aantal lootjes dat hij/zij wilt kopen, betaalt via 
Tikkie en deelt de actie via WhatsApp! De lotenkoper ontvangt binnen drie weken het 
lotnummer per e-mail. 

NABESTELLEN
Verwacht je dat er al machtigingsformulieren vol zijn voor het einde van de actieperiode? 
Dan kun je altijd formulieren nabestellen via onze website: jantjebeton.nl/loterij/voor-
deelnemers. Dit kan tot en met de laatste vrijdag van de actieperiode. Dan weten we 
zeker dat de school de machtigingsformulieren op tijd ontvangt.

Je bestelling wordt binnen drie werkdagen afgeleverd, gerekend vanaf het moment dat je 
bestelling bij ons binnen is. 
MACHTIGINGSFORMULIEREN INLEVEREN
De leerlingen leveren alle machtigingsformulieren in de envelop altijd weer in op school, 
dus ook de formulieren die niet zijn ingevuld.



 
Bewaar alle machtigingsformulieren. Op de laatste dag van de actie ontvangt de 
contactpersoon het retourformulier voor de financiële afhandeling per e-mail. Op dit 
formulier staat vermeld hoeveel machtigingsformulieren de school in totaal van Jantje 
Beton heeft ontvangen. 

MACHTIGINGSFORMULIEREN RETOURNEREN AAN JANTJE BETON
Wij vragen de school alle volledig ingevulde machtigingsformulieren te retourneren: 
dat zijn dus de formulieren die door een lotenkoper is ingevuld. Formulieren zonder 
ingevulde machtiging mogen na de actieperiode vernietigd worden.

DE MACHTIGING BESTAAT UIT
•   Een ingevuld retourformulier waarop staat hoeveel machtigingsformulieren je 

retourneert.

Lever de formulieren uiterlijk twee weken na de actie in. Het retouradres staat op het 
retourformulier.

Wij adviseren je, als je meer dan 10 machtigingsformulieren retour stuurt, de zending 
aangetekend te versturen. Zo is jouw pakket altijd te traceren. De kosten van deze 
verzending zijn voor rekening van de school.

VERWERKEN RETOURZENDING
Wij controleren en verwerken jouw retourzending met zorg en aandacht. De ingevulde 
gegevens van lotenkopers worden uitsluitend gebruikt voor de eenmalige machtiging die 
door de lotenkoper is afgegeven voor de aankoop van één of meerdere lootjes. 

De lotenkoper ontvangt de lotnummers van zijn/haar aangekochte lootjes op zijn 
bankafschrift.

OPBRENGST EN RETOURZENDING
Zodra we de ingevulde retourformulieren hebben ontvangen, starten we met de 
verwerking. Door het afgeven van een eenmalige machtiging geeft de lotenkoper  
Jantje Beton toestemming om het bedrag te laten incasseren van zijn rekening.  
Bij automatische incasso geldt het terugboekingsrecht van 8 weken.  
Dat betekent dat de lotenkoper binnen deze termijn het geïncasseerde bedrag kan  
laten terugboeken nadat dit bedrag van zijn rekening is afgeschreven. Na het verstrijken 
van deze termijn is de incassering definitief. De verwerkingstijd samen met deze 
terugboekingstermijn duurt enige maanden.

6. NA AFLOOP



 
Daarna zal Jantje Beton zo snel mogelijk de helft van de opbrengst aan de school 
overmaken.

De opbrengst van de Tikkie jij bent ‘m! actie wordt tegelijk met de andere opbrengst 
naar de school overgemaakt. 

TIPS INSCHATTEN OPBRENGST
Machtiging is een automatisch proces waarbij de school veel administratie uit handen 
wordt genomen. Op het moment dat Jantje Beton het bedrag aan de school overmaakt, 
kom je te weten hoeveel geld de school heeft opgehaald. Wil je eerder weten hoe hoog 
de opbrengst is? Dan kun je na de actieperiode zelf een schatting maken door simpelweg 
op te tellen hoeveel lootjes er per machtiging zijn gekocht.

Wij kunnen je deze opbrengst echter niet garanderen. De uiteindelijke opbrengst 
bestaat uit tijdige en volledige betalingen van de verschuldigde bedragen.

VERANTWOORDING VAN DE OPBRENGST
Jantje Beton stimuleert scholen de opbrengst (binnen vier jaar na deelname) zoveel 
mogelijk te besteden aan spelen en speelactiviteiten. We zijn dan ook ontzettend 
benieuwd waar de opbrengst van de lotenverkoop aan wordt besteed. Daarom vragen 
we ieder jaar wat er met de opbrengst is gedaan. We stellen het op prijs als je die 
informatie met ons wilt delen. Via een e-mail aan loterij@jantjebeton.nl



 

 

Donderdag 1 december 2022 is de grote dag. Dan vindt onder toeziend oog van de 
notaris de trekking van De Kleine Jantje Beton Loterij 2022 plaats. Jantje Beton maakt 
de winnende lotnummers bekend via jantjebeton.nl/lot. Deze informatie staat op het 
bedankbriefje vermeld.

PRIJSWINNAARS
Prijswinnaars (minimaal 18 jaar) ontvangen hun prijs automatisch per post van Jantje 
Beton.

LOTERIJVERGUNNING
De loterijvergunning is aan Jantje Beton verleend via de Stichting SNL door de 
Kansspelautoriteit op 6 oktober 2021 onder kenmerk 300115/14479.

Heb je na het doorlezen van deze informatiebrochure nog vragen, dan kun je tijdens 
werkdagen contact opnemen met het Jantje Beton Loterijteam:

E loterij@jantjebeton.nl
T 030 242 72 63 

Jantje Beton Loterij
Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH Utrecht

jantjebeton.nl/loterij

Wij wensen je veel succes en vooral plezier met De Kleine Jantje Beton Loterij.

7. TREKKING

8. CONTACT



 
Bij Jantje Beton barsten we van de waanzinnige ideeën. Word gratis lid 

van de Jantje Beton Speelbeweging en ontvang maandelijks de allerleukste 
speelinspiratie. Bovendien steun je de missie om kinderen meer te laten 

spelen. Twee vliegen in een klap dus!

jantjebeton.nl/speelbeweging

SPELEN IS BUITENGEWOON BELANGRIJK
EN MAAKT KINDEREN HARTSTIKKE BLIJ!


