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Melding klein kansspel 
 
 

1. Aanvrager 

a. naam en voornamen :                                                                      

b. straatnaam en huisnummer :  

c. postcode en woonplaats :  

d. telefoonnummer :  

e. e-mailadres :  

f. functie binnen de organisatie :  

g. aanhef :       de heer      mevrouw      geen aanhef 

 

2. Gegevens vereniging / stichting 

a. naam vereniging / stichting :                                                                      

b. straatnaam en huisnummer :  

c. postcode en woonplaats :  

d. kamer van koophandel nummer :  

 

3. Gegevens kansspelleider 

a. naam kansspelleider :                                                                      

b. straatnaam en huisnummer :  

c. postcode en plaatsnaam :  

d. functie binnen de organisatie :  

e. krijgt deze persoon een vergoeding? :  

f. contactpersoon (bedrijfsvoering) :  nee     ja, namelijk: €  

 
4. Soort aanvraag 

 bingo / kien  

 rad van avontuur  

 anders:  

 
5. Gewenste data en tijdstippen 

Datum  tijden (van – tot)  Locatie en adres 

     

     

     

     

 

6. Doel van het kansspel / de opbrengst gaat naar 

 

 

 

 

Dit formulier graag volledig ingevuld sturen naar 

info@gemeentehw.nl. U kunt het formulier ook per post sturen naar 

Gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. 

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 14 0186 

of info@gemeentehw.nl. 

mailto:info@gemeentehw.nl
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7. Totaalbedrag van de prijzen 

Waaruit bestaan de prijzen :  

Wat is de totale aanschafwaarde van de prijzen? :  

Wat zijn de organisatiekosten (b.v. zaalhuur)? :  

Wordt er entreegeld gevraagd? :  nee     ja, namelijk: €  ….. (leden) /  €  ….. (niet-leden) 

Totaalbedrag van de prijzen : € 

 
Let op: Het prijzenpakket van het klein kansspel is aan een maximum verbonden van € 400,- per spelronde en  
€ 1.550,- per bijeenkomst. 
 

8. Ondertekening en toezending reactie 

 Ik ga akkoord dat de reactie per e-mail wordt toegezonden. 

Naar waarheid ingevuld: 

 

 

 

    

(plaatsnaam)  (datum)  (handtekening) 

 

 
 
Wanneer het voor de behandeling van de aanvraag noodzakelijk is, kan aan u (buiten bovenstaande) om aanvullende 
gegevens gevraagd worden 
 
Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt de gemeente 

Hoeksche Waard uw persoonsgegevens. Informatie over het verwerken van persoonsgegevens kunt u vinden in de 

privacyverklaring op de website: www.gemeentehw.nl.  

 

http://www.gemeentehw.nl/

