Melding klein kansspel (kienbijeenkomst, vogelpiekspel, rad van fortuin)
Aan:

het college van burgemeester en wethouders
Gemeente Echt
Postbus 450
6100 AL Echt

Plaats:………………………………………………..
Datum:……………………………………………….
Het bestuur van (naam vereniging)………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Secretariaat (naam, adres en telefoonnummer secretaris)……………………………
……………………………………………………………………………………………….
deelt u hierbij mede, dat voorgenoemde vereniging op ………………………………
………………………………………………om (aanvangsuur) …..……………….een:
O een kienbijeenkomst*
O vogelpiekspel*
O rad van fortuin*
zal organiseren in de lokaliteit (naam en adres)………………
……………………………………………………………………………………………….
De vereniging is opgericht d.d. …………………………………………………………..
Het doel van de vereniging is in de statuten c.q. het reglement, waarvan een afschrift
op kopie hierbij gaat, als volgt omschreven:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
De opbrengst van de kienbijeenkomst is bestemd voor …………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Waarde prijzen per serie
……………………………. (max. € 400,--)
Waarde van alle prijzen
……………………………. (max. € 1550,--)
Totaal aantal prijzen
…………………………….

VOORSCHRIFTEN
Het bestuur verklaart ermee bekend te zijn dat:
1. De kienbijeenkomst uitsluitend georganiseerd mag worden door een tenminste drie jaar
bestaande Nederlandse vereniging. Uitbesteding van de organisatie aan derden is verboden;
2. Op eerste vordering van de politie overlegd moeten worden:
a. de statuten of het huishoudelijk reglement van de organiserende vereniging;
b. – uiterlijk 7 dagen na het houden van de kienbijeenkomst – een door de voorzitter, secretaris
en penningmeester van de organiserende vereniging gewaarmerkte rekening en
verantwoording van de bijeenkomst, een en ander zoveel mogelijk gestaafd met de nodige
bewijzen;
3. De prijzen of premies in geld of goederen, die door de deelnemers aan het spel kunnen worden
verkregen, geen hogere waarden mogen hebben dan € 400,-- per serie of set en de gezamenlijke
waarde daarvan niet meer mag bedragen dan
€ 1550,-- per bijeenkomst;
4. Een afschrift van de kennisgeving, met daarop de bevestiging van ontvangst door burgemeester
en wethouders op duidelijk zichtbare wijze aangebracht moet zijn aan de ingang van de plaats,
waar de kienbijeenkomst wordt gehouden;
5. Alle door de politie bij haar controlerende taak te geven bevelen stipt dienen te worden opgevolgd,
zowel vóór, tijdens als na de kienbijeenkomst;
6. De kienbijeenkomst geacht wordt door de burgemeester en wethouders te zijn verboden, indien
aan één of meer van de hierboven vermelde voorschriften niet wordt voldaan;
7. Het houden van een kienbijeenkomst door burgemeester en wethouders verboden wordt, indien:
a. op dezelfde dag in hetzelfde lokaal reeds een soortgelijke bijeenkomst plaatsvindt;
b. aannemelijk is dat één of meerdere leden van de vereniging, die de kienbijeenkomst
organiseert, persoonlijk voordeel daaruit verwerven;
c. indien één of meer door of krachtens de wet voorgestelde voorschriften niet zullen worden
nageleefd of aan zodanige voorschriften niet is voldaan.
Het bestuur van voornoemde vereniging,
De secretaris,

De voorzitter,

---------------------------------------

--------------------------------------------------

NB.
A. Deze kennisgeving moet tenminste 14 dagen voordat de kienbijeenkomst plaatsvindt volledig
ingevuld ter secretarie worden bezorgd of worden verzonden.
B. Een afschrift van de statuten behoeft niet overlegd te worden wanneer zulks bij een eerdere
kennisgeving is gedaan.
C. * Aankruisen hertgeen van toepassing is.

