
Aan: Gemeente Roerdalen 
Afdeling Servicepunt, Team Klantadviseurs 
Postbus 6099 
6077 ZH  ST.ODILIENBERG 

Mededeling organiseren kleine kansspelen (art. 7c Wet op de Kansspelen) 

Naam vereniging                : ___________________________________________________ 

Nummer 
Handelsregister 

: ___________________________________________________ 

Contactpersoon : ___________________________________________________ 

BSN contactpersoon : ___________________________________________________ 

Adres : ___________________________________________________ 

Postcode en 
woonplaats 

: ___________________________________________________ 

Telefoonnummer : ___________________________________________________ 

E-mailadres : ___________________________________________________ 

Functie  : ___________________________________________________ 

deelt u mede, voornemens te zijn een bijeenkomst te organiseren op: 
dag en uur van de bijeenkomst: ___________________________________________ 

lokaliteit waar de bijeenkomst zal plaatsvinden:_______________________________ 
________________________________________________________________________ 

waar gelegenheid zal worden gegeven tot het deelnemen aan het hierna genoemde kleine kansspel: 
0 kienspel (bingo) 
0 vogelpikspel 
0 rad van avontuur 
0 anders, nl.: _______________________________ 

Zij verklaren ermee bekend te zijn, dat de prijzen of premies in geld of goederen, die door de 
deelnemers aan het spel kunnen worden verkregen, geen hogere waarde mogen hebben dan € 
400,00 per serie of set en de gezamenlijke waarde daarvan niet meer mag bedragen dan € 1.550,00 
per bijeenkomst. 

Omschrijving van het doel waarvoor de opbrengst van het kansspel zal zijn bestemd: 

________________________________________________________________________ 

Plaatsnaam: _____________________________, datum  _________________________ 

Namens het bestuur voornoemd, __________________________ (handtekening) 



Voorwaarden: 

1. de vereniging moet minimaal 3 jaar bestaansrecht hebben die krachtens zijn statuten een 
duidelijk omschreven doel - niet zijnde de beoefening van enigerlei vorm van kansspel - beoogt 
te dienen, ten bate van een genoemd, niet met het algemeen belang in strijd zijn doel beleggen 
van een bijeenkomst, waar gelegenheid tot het deelnemen aan het kleine kansspel wordt 
gegeven; 

2. Het is verboden een bijeenkomst, waar gelegenheid tot het deelnemen aan het kleine kansspel 
wordt gegeven, te organiseren: 

a. indien niet tenminste veertien dagen tevoren aan burgemeester en wethouders van de 
gemeente, waar de bijeenkomst zal plaatsvinden, op door hen aan te geven wijze of 
indien niet voorhanden bij aangetekend schrijven, mededeling is gedaan van de plaats 
waar en het tijdstip waarop de bijeenkomst wordt georganiseerd; 

b. indien burgemeester en wethouders zodanige bijeenkomst hebben verboden; 
3. burgemeester en wethouders verbieden zodanige bijeenkomst, indien op de, in het voorgaande 

lid bedoelde mededeling aangegeven dag in de mede daarin aangemelde lokaliteit reeds een 
soortgelijke bijeenkomst zal plaatsvinden, of indien aannemelijk is dat een of meerdere leden 
van de vereniging die de bijeenkomst organiseert, persoonlijk voordeel daaruit verwerven dan 
wel dat bij de wet of door hen gestelde voorschriften niet zullen worden nageleefd of zodanige 
voorschriften niet zijn nageleefd. 


