Indienen bij afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling,Team Vergunningen
Verzendadres
Gemeente Kaag en Braassem
Postbus 1
2370 AA Roelofarendsveen

MELDINGSFORMULIER KLEINE KANSSPELEN
Formulier voor het vergunningsvrij organiseren van een klein kansspel als bedoeld in
artikel 7c, lid 1 en 2 van de Wet op de Kansspelen.
U kunt als vereniging een bijeenkomst organiseren waarbij gelegenheid wordt gegeven deel te
nemen aan een klein kansspel, zoals bijvoorbeeld een bingoavond. Wilt u zo’n avond
organiseren dan bent u verplicht om dit - met behulp van dit meldingsformulier - ten minste 14
dagen voor het kansspel zal plaatsvinden aan het college van burgemeester en wethouders te
melden.
U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
• Uw vereniging dient ten minste drie jaar te bestaan
• Uw vereniging heeft niet het doel om kansspelen te organiseren
• U dient een (kopie) van de statuten van uw vereniging mee te zenden (alleen
indien u deze melding voor het eerst doet)
Binnen vier weken na afloop van een bijeenkomst dient u een rekening/verantwoording van de
bijeenkomst in te zenden.

1. Gegevens van de melder
a. Naam en voorletters: …………………………………………………………………….....
b. Burgerservicenummer: ……………………………………………………………………..
c. Adres: ………………………………………………………………………………………...
d. Postcode + plaats: …………………………………………………………………………..
e. Telefoonnr.: ……………………………… Faxnr.: ……………………………………......
f.

E-mail: ………………………………………………………………………………………..

g. Relatie met onderstaande vereniging: …………………………………………………....
2. Gegevens van de vereniging
a. Naam vereniging: …………………………………………………………………………...
b. Adres: ………………………………………………………………………………………...
c. Postcode + plaats: …………………………………………………………………………..
d. Aantal leden: ………………………………………………………………………………...

3. Gegevens van de kansspelleider
a. Naam van degene die het kansspel

………………………………………………..

leidt, bijvoorbeeld de bingomaster:

………………………………………………...

b. Adres: ………………………………………………………………………………………...
c. Postcode + plaats: …………………………………………………………………………..
d. Functie binnen de vereniging: ……………………………………………………………..
e. Krijgt deze persoon een vergoeding?

nee

ja, namelijk: € ……………………..

4. Overige gegevens met betrekking tot het kansspel

soort kansspel

bingo

kienspel

………………………………….....

datum bijeenkomst:

…………………………………………………………...

lokaliteit en adres bijeenkomst:

…………………………………………………………...
…………………………………………………………...

tijdstippen:

van ………… tot ………… uur

doel van de opbrengst:

……………………………………………………….......
…………………………………………………………...

waaruit bestaan de prijzen?

…………………………………………………………...
…………………………………………………………...

hoeveel ronden worden er gehouden?

…………….. ronden

wat is de aanschafwaarde van het totaal aantal prijzen?

€ …………………….

wat zijn de organisatieonkosten die u moet maken?

€ …………………….

(bijv. zaalhuur, aanschaf kienbloks)

wordt er entreegeld gevraagd?

nee
ja, € ……… voor leden en € ………voor niet-leden

wat is de verwachte opbrengst van de avond?

hoeveel deelnemers verwacht u?

€ ………………………...

……… deelnemers, waarvan ………
leden en ……… niet-leden

worden er die avond nog andere activiteiten georganiseerd?
nee

ja, namelijk: ……………………………………………………………………..

hieronder kunt u nog aanvullende informatie opgeven die voor de beoordeling van
deze melding van belang kan zijn:
…………………………………………………………………………………………………….
...…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
5. Ondertekening
De ondergetekende verklaart dat hij de bovenstaande gegevens naar waarheid heeft
ingevuld.

Plaats: ….……………………….………….……………… Datum: ……………….................

Handtekening melder:

………………………..…………………

Na invullen en ondertekenen, kunt u dit formulier opsturen naar het adres bovenaan
de eerste pagina van dit meldingsformulier.

