Postadres:
Gemeente Bergen op Zoom
Team Cultuur & Toerisme
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Aanvraagformulier ‘organiseren incidentele loterij’
(Op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen)
Om een vergunning te verkrijgen voor een incidentele loterij moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De
belangrijkste zijn: het doel van de loterij moet een algemeen belang dienen, de afdracht aan het gekozen doel moet
ten minste 50% van de opbrengst van de verkochte loten bedragen en de prijzen van de loterij mogen geen hogere
waarde hebben dan €4500.

Deel A (minimaal 4 weken voor aanvang loterij indienen)
1. Gegevens aanvrager
Naam Vereniging/Stichting/etc:
Naam aanvrager:
Postadres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:

2 Gegevens persoon die trekking verricht (mag niet de aanvrager van de loterij zijn)
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Functie binnen de vereniging:

3. Gegevens loterij
Datum wanneer de loterij wordt gehouden:
Locatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Bestedingsdoel:

4. Deelname
Deelname staat open voor:
Maximaal aantal uit te geven
deelnemingsbewijzen:
Prijs per deelnamebewijs:

stuks
€

5. Prijzenpakket

Omschrijving prijzenpakket:
Waarde:

€

Vermoedelijke kosten:

€

6. Aanschaf prijzen
Bij wie worden de prijzen aangeschaft:
ja
Vervult deze persoon een functie binnen de onder 1 vermelde vereniging:
nee

7. Ondertekening
Plaats:
Handtekening:
Datum:

Let op: de vergunning voor een incidentele loterij is maximaal 6 maanden geldig en er mogen maximaal
13 trekkingen plaatsvinden.

Postadres:
Gemeente Bergen op Zoom
Team Cultuur & Toerisme
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Deel B: Rekening verantwoording loterij (indienen uiterlijk 3 maanden na de
laatste trekking)
1. Gegevens aanvrager
Naam Vereniging/Stichting/etc:
Naam aanvrager:
Postadres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:

2. Datum loterij
Datum:

3. Inkomsten Loterij
A: Aantal verkochte loten
Prijs per lot
Totaal inkomsten:

stuks
€

x
=
€

B: Ontvangen giften (geld of goederen):

€

C: Waarde niet afgehaalde prijzen:

€

D: Overige inkomsten:

€

E: Totale inkomsten ( A + B + C + D):

€

4. Uitgaven Loterij
A. Kosten van advertenties, zaalhuur e.d.:

€

B. Aanschaf prijzen:

€

C. Waarde geldprijzen:

€

D. Overige Kosten:

€

E. Totale uitgaven (A + B + C + D):

€

5. Opbrengst Loterij
Totale opbrengst:

€

6. Opmerkingen en eventuele toelichtingen
Opmerkingen en eventuele toelichtingen

7. Ondertekening
Plaats:
Handtekening:
Datum:

8. Ontvangst
Dit gedeelte niet invullen.
Datum ontvangst:
ja

→

datum:

nee

→

datum:

ja

→

datum:

nee

→

datum:

Telefonische melding ontvangen?

Stemt melding overeen met R&V?
Bijzonderheden m.b.t. een eventuele volgende
melding:

