
Meldingsformulier Bingobijeenkomst 
 

 

 

 

 

 

Melding 
Ondergetekende doet hierbij melding van een op grond van artikel 7c van de wet op de Kansspelen te 

organiseren bingobijeenkomst. 

 

Noteer de gegevens van het bestuurslid van de organiserende vereniging: 

Naam:  

Adres:  

Telefoonnummer:  

Bestuursfunctie:  

 

Noteer de gegevens van de vereniging: 

Naam vereniging:  

Adres vereniging:  

 

Noteer de gegevens van de bijeenkomst: 

Datum bijeenkomst:  

Naam locatie:  

Adres locatie:  

Aanvang spel:  

Vermoedelijk tijdstip afloop:  

 

Noteer de gegevens van de bingoboekjes: 

Aantal boekjes:  

Prijs van een enkel boekje:  
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Voor welk doel worden de baten van de bijeenkomst aangewend: 

 

 

 

Ondertekening 

 

Plaats: 

Datum:  

Handtekening: 

 

 
 

BIJ ONJUISTE OF ONVOLLEDIGE INVULLING WORDT DE AANMELDING GEACHT NIET TE 

HEBBEN PLAATSGEVONDEN. EEN DOOR OF NAMENS BURGERMEESTER EN WETHOUDERS 

GEWAARMERKT AFSCHRIFT VAN DEZE AANMELDING DIENT OP DE DESBETREFFENDE 

BIJEENKOMST AANWEZIG TE ZIJN. 

 

 

Bepalingen 
Enige bepalingen waaraan bij de organisatie van een bingobijeenkomst moet worden voldaan: 

 

A. Schiedamse vereniging, welke tenminste 3 jaar bestaat. 

B. Doel van de vereniging mag niet zijn de beoefening van een kansspel. Alle baten van de 

bingobijeenkomsten dienen ten goede te komen aan een concreet omschreven doel. 

C. Waarde van de prijzen maximaal per serie of set € 350,= per bijeenkomst €1400,= 

D. De aanmelding dient tenminste 14 dagen voor de bijeenkomst verricht worden. 

E. Bij aanmelding moeten de statuten van de vereniging worden overlegd, alsmede alle 

door afdeling publiekszaken gevraagde bescheiden zoals jaaroverzichten, ledenlijsten, 

notulen, uittreksel van het verenigingsregister van de kamer van koophandel etc. 

F. Uiterlijk 3 weken na de gehouden bijeenkomst dient bij afdeling publiekszaken rekening 

en verantwoording te worden afgelegd op het voor die bijeenkomst bestemde formulier. 

Desgevraagd moeten daarbij ook andere bewijsstukken worden overlegd en inzage van 

de boeken geven. (Indien aan u ontheffing ingevolge de Regeling Kleine Kansspelen is 

verleend is punt ’F’ niet van toepassing) 

G. Een door of namens burgemeester en wethouders gewaarmerkt afschrift van de 

aanmelding moet op de bijeenkomst aanwezig zijn. 

H. Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van genummerde, enkelvoudige 

bingoboekjes. 

I. Het gebruik van losse vellen is niet toegestaan. 

J. Op de plaats waar de verkoop van de bingoboekjes plaatsvindt moet, voor een ieder 

duidelijk zichtbaar zijn vermeld: De prijzen per boekje en het prijzenschema in relatie tot 

het aantal te spelen ronden. 
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K. Voor de eerste ronde aanvangt dient op het betreffende verantwoordingsformulier 

onuitwisbaar te zijn vermeld het aantal deelnemers, het aantal en de nummers van de 

verkochte boekjes en het prijzenschema. 

L. Voor de eerste ronde aanvangt dient in de ruimte waar het spel plaatsvindt voor een 

ieder duidelijk zichtbaar te zijn vermeld: Het totale bedrag van de inleg het af te dragen 

bedrag aan de organiserende vereniging alsmede het prijzenschema met het aantal te 

spelen ronden. 

M. Van de bruto-opbrengt van de boekjes dient MINIMAAL 60% ten goede te komen aan de 

organiserende vereniging. De penningmeester van die vereniging is verplicht deze 

inkomsten terstond in de boekhouding te verwerken en deze boekhouding op de eerste 

vordering ter controle aan te bieden aan de afdeling Publiekszaken van de Stadswinkel. 

De aanmeldende natuurlijk persoon is verplicht het af te dragen bedrag binnen 1 week na 

de gehouden bijeenkomst te storten op de bank- of girorekening van de organiserende 

vereniging. Afschriften van stortingsbewijzen dienen tezamen met de rekening en 

verantwoording te worden ingeleverd bij afdeling Publiekszaken. (indien aan u ontheffing 

ingevolge de Regeling Kleine Kansspelen is verleend is punt ‘M’ niet van toepassing ) 

 

N. Als kosten voor de organisatie van het kansspel kunnen uitsluitend de uitgaven worden 

opgevoerd, die rechtstreeks verband houden met de gehouden bijeenkomst (inkoop 

materiaal, prijzen, huur van de zaal en bingo apparatuur e.d.) NIET als kosten worden 

aangemerkt vergoedingen voor het bieden van vermaak in de vorm van artiesten, de 

bingomaster en overigens alle kosten welke niet als onvermijdelijk voor het welslagen van 

het doel van de bingobijeenkomst moeten worden beschouwd. 

O. Bij het niet naleven van één of meerdere der bovengenoemde voorwaarden kan de 

betreffende en toekomstige bijeenkomst(en) door het college van burgemeester en 

wethouders worden verboden. 
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