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Aanvraag 
1. Noteer de gegevens van de vereniging of stichting: 

Naam:  

Adres:  

 

2. Noteer de gegevens van de organisator: 

Naam:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Eventuele functie bij de vereniging of stichting:  

 

3. Noteer de gegevens van de verantwoordelijke persoon bij de vereniging of stichting: 

Naam:  

Functie bij de vereniging of stichting: vereniging:  

 

4. Noteer zo nauwkeurig mogelijk de omschrijving van het doel van het kansspel (te weten een 

doel, niet in strijd met het algemeen belang: 

Doel:  

  

 

5. Noteer de gegevens van de verkoop en de trekking: 

Datum waarop de verkoop van de loten start:  

Datum van de trekking: 

Tijdstip waarop de trekking wordt gehouden:  

Waar vindt de trekking plaats:  
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6. Noteer de gegevens van de loten: 

Aantal loten:  

Prijs per lot:  

 

7. Noteer de geraamde onkosten (raadpleeg de toelichting): 

Geraamde onkosten: 

 

8. Noteer de waarde van de prijzen (in de toelichting nader aangeven) :  

Waarde van de prijzen: 

 

9. Noteer het bedrag dat afgedragen kan worden aan het doel:  

Bedrag dat afgedragen kan worden aan het doel: 

 

Ondertekening 
 

Plaats: 

Datum:  

Handtekening: 

 

 

Toelichting en aanvulling 

Een vergunning voor het houden van een loterij dient aangevraagd te worden bij de 

Balie van het Klant Contact Centrum Schiedam, Stadserf 1. 

Het doel van de loterij moet van algemeen belang zijn. Dit is bijv. maatschappelijk welzijn, 

onderwijs, volksgezondheid, cultuur, sport, enz. Commerciële activiteiten horen hier dus niet bij. 

Verenigingen en stichtingen en dergelijke die werkzaam zijn in de hiervoor genoemde sectoren 

van algemeen belang of anderszins menen het algemeen belang voor ogen te hebben kunnen 

een aanvraag indienen. 

De aanvraag / aangifte moet minstens 14 dagen van tevoren ingediend worden. 

 

Bij de vragen: 

Vraag 7 en vraag 8: 

Ten hoogste 50% van de bruto opbrengst van de loterij mag gebruikt worden om de kosten ervan te 

dekken. 

De kosten kunnen bestaan uit: 

- drukkosten; 

- advertentiekosten; 

- provisie aan wederverkopers van loten (niet meer dan 10%); 

- notariskosten; 

- kansspelbelasting, bij prijzen met een hogere waarde dan € 449,- 
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Prijzen kunnen gekocht worden, of gratis ter beschikking gesteld. Bij aankoop gelden 

de feitelijk betaalde bedragen als op te geven kosten, van gratis ter beschikking gestelde prijzen 

moet de ‘economische’ waarde geschat worden; ( minimaal de inkoopprijs van de leverancier). 

 

Noteer de raming van de waarde van de prijzen:  

De waarde van de aankoop van de prijzen:  

De waarde van de gratis ter beschikking gestelde prijzen: 

De waarde van de geldprijzen: 

Eindtotaal:  

 

Vraag 9: 

Minimaal 50% van de bruto-opbrengst van de loterij moet besteed worden aan het doel waarvoor de 

loterij gehouden wordt. 

 

 

Zoals ook in de vergunning vermeld staat, moet binnen 1 maand na afloop van het kansspel rekening 

en verantwoording afgelegd worden aan de gemeente Schiedam. 

 

Indien de prijzen en premies gezamenlijk een grotere waarde hebben dan € 4.500,- moet de 

vergunning aangevraagd worden bij de Kansspelenautoriteit. Er zal dan een notaris bij de trekking 

aanwezig moeten zijn. 
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