Kennisgevingsformulier
(voor het organiseren van een kansspel als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de Kansspelen)
Wanneer u als vereniging een bijeenkomst gaat organiseren waarbij gelegenheid wordt gegeven om deel te nemen aan
een klein kansspel, zoals een bingo-avond, moet u dit doormiddel van dit formulier tenminste 14 dagen voordat het
kansspel zal plaatsvinden aan het college van burgemeester en wethouders melden. Voor de behandeling van deze
aanvraag zijn leges verschuldigd.
Eén van de belangrijkste voorwaarden om toestemming voor het organiseren van zo’n bijeenkomst te krijgen is, dat uw
vereniging tenminste drie jaren bestaat en niet het doel heeft om kansspelen te organiseren. Als u de eerste keer een
melding doet dient u bij dit formulier (een kopie van) de statuten van uw vereniging meezenden.
Wanneer u van plan bent binnen een periode van drie aaneengesloten maanden meerdere bijeenkomsten te
organiseren, dan kunt u deze melden met één formulier. U moet echter wel per bijeenkomst op de bijlage(n) een nadere
omschrijving geven. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuurszaken en Veiligheid, telefoon:
0184-495826
Deze aanvraag zenden aan:
Aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht,
t.a.v. de afdeling bestuurszaken en veiligheid,
Postbus 16,
3360 AA Sliedrecht
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Gegevens aanvrager
Naam

………………………………………………………………………

Adres

………………………………………………………………………

Postcode en Woonplaats

……………………………………………………………………..

Telefoonnummer

………………………………………………………………………

Relatie met de vereniging

……………………………………………………………………..

Doet hierbij namens en in
opdracht van
Naam vereniging

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

Adres

……………………………………………………………………………..

Postcode en Woonplaats

……………………………………………………………………………..

Aantal leden
……………………………………………………………………………..
(Let op, geen donateurs)
een mededeling van het organiseren van een nader omschreven bijeenkomst, waar gelegenheid wordt
gegeven deel te nemen aan een klein kansspel
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Bijeenkomst
Soort kansspel

 ڤBingo  ڤAnders, namelijk.......................................................................

Datum van de bijeenkomst

……………………………………………………………………………..

Plaats van de bijeenkomst

………………………………………………………………………………

Tijdstippen
Doel van de opbrengst

aanvang ……… uur

einde ……… uur

……………………………………………………………………………..
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Kansspelleider
Naam van de persoon die het
spel leidt

……………………………………………………………………….

Adres en woonplaats

………………………………………………………………………….

Functie binnen de vereniging

………………………………………………………………………….

Krijgt deze persoon een vergoeding
voor de spelleiding?
 ڤNee
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5

6

Uitgaven
Waaruit bestaan de prijzen

………………………………………………………………………

Hoeveel ronden worden er
gehouden?

………………………………………………………………………

Wat is de (aanschaf) waarde van
het totaal aantal prijzen van de
bijeenkomst?

………………………………………………………………………

Hoeveel bedragen de onkosten
die u moet maken voor het
organiseren van de bijeenkomst?
(zaalhuur, aanschaf kienbloks etc.)

…………………………………………………………………………

Inkomsten
Moet er entreegeld worden betaald
om aan het kansspel deel te
kunnen nemen?

…………………………………………………………………………

Wat is de verwachte opbrengst?

€……………

Deelnemers
Hoeveel deelnemers verwacht u op
de bijeenkomst?
Worden er naast de kansspelbijeenkomst nog andere activiteiten
georganiseerd?
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 ڤJa, namelijk €……………

……………............... waarvan ………. Leden en ………. Niet-leden

 ڤNee

 ڤJa, namelijk ……………………………………………….

 ڤNee

 ڤJa, namelijk ……………………………………………..

Aanvullende informatie
Heeft u nog informatie die voor
de beoordeling van deze
melding van belang kan zijn?

…………………………………………………………………………
Let op! Na afloop van elke bijeenkomst dient een rekening/verantwoordingsstaat ingezonden te worden
(binnen 4 weken na afloop).
Verklaring en ondertekening

Aldus naar waarheid ingevuld,
Naam …………………………………… Handtekening,
Datum ……………………………………
Plaats …………………………………..

