

Meldingsformulier voor het organiseren van een klein kansspel als bedoeld in artikel 7c
van de Wet op de Kansspelen
Voorzitter:
Voorletters en naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Tel. nr:
E-mailadres:

m/v

Secretaris:
Voorletters en naam:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Tel. nr:
E-mailadres:

m/v

Naam van de vereniging
…………………………………………………………………………………………………..
Datum van oprichting van de vereniging
…………………………………………………………………………………………………...
Doel van de vereniging volgens de statuten (bij de eerste aanmelding exemplaar van de
statuten meezenden)
…………………………………………………………………………………………………...
Welke soort klein kansspel wordt georganiseerd:
o
o
o
o
o

Kienspel
Bingo
Rad van avontuur
Vogelpiekspel
……………………………………………………………………………………….......

Ten bate van welk doel wordt het kleine kansspel georganiseerd?
…………………………………………………………………………………………………...
Plaats, datum en aanvangsuur van de bijeenkomst
…………………………………………………………………………………………………...






Inrichting waarin het kansspel georganiseerd wordt:
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Tel. nr:
Exploitant van de inrichting:
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Tel. nr:
E-mailadres:
Welk lid van de vereniging verleent medewerking aan het organiseren van het kleine
kansspel?
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Tel. nr:
E-mailadres:
Verkrijgt deze daaruit enig persoonlijk voordeel?
o ja
o nee
Voor wie wordt de deelname aan het kleine kansspel opengesteld?
…………………………………………………………………………………………...............
Onder welke voorwaarden kan aan het kleine kansspel worden deelgenomen?
o entreegeld €……………………………………………………………………………...
o prijs per serie €…………………………………………………………………………..
o prijs per bijeenkomst €…………………………………………………………………..
Omschrijving van het prijzenpakket met de waarde ervan:
…………………………………………………………………………………………………...
Hoeveel series zijn er en exacte opgave van de prijzen per serie:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...........................
Opgegeven dient te worden de winkelwaarde van de goederen en de prijzenbedragen. Daarbij
dienen ook de troost- en hoofdprijzen betrokken te worden. Van de gratis verkregen prijzen
dienen naam en adres van de schenkers te worden aangegeven. Indien de ruimte onvoldoende
is, kunt u dit op een bijlage vermelden.





Welke onkosten zullen worden gemaakt, anders dan voor aankoop van de prijzen?
o
o
o
o

drukwerkkosten €………………………………………………………………………..
zaalhuur €………………………………………………………………………………..
huur apparatuur €………………………………………………………………………..
diversen €………………………………………………………………………………..

Datum aanmelding
…………………………………………………………………………………………...............
Handtekeningen met vermelding van naam
…………………………………………………………………………………………………...
Handtekening van de exploitant voor akkoord
…………………………………………………………………………………………………...

Dit formulier dient uiterlijk 14 dagen voor de datum van de bijeenkomst te worden
ingeleverd bij burgemeester en wethouders van Woensdrecht, Huijbergseweg 3, 4631
GC Hoogerheide. Postadres: Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide.
Binnen 4 weken na de bijeenkomst dient een staat van rekening en verantwoording te
worden ingediend bij burgemeester en wethouders op bovenvermeld adres.




