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Formulier voor het aanmelden van kienen

Aan het college van
burgemeester en wethouders van Oss

Model 1

Formulier voor het aanmelden van:

(Per kienspel één formulier invullen. Dit formulier dient tenminste 14 dagen vóór het kienspel te
worden ingeleverd ter gemeentesecretarie.)

Ondergetekende doet hierbij mededeling aan het college van burgemeester en wethouders, voor het
houden van een kienspel.

1. Naam, adres en telefoonnummer van degene
die de mededeling doet.

      
      Functie in het bestuur van de organiserende   
       vereniging.

2. Naam organiserende vereniging.
      
      Naam, adres en telefoonnummer voorzitter.

      Naam, adres en telefoonnummer secretaris.

      Naam, adres en telefoonnummer
      penningmeester.

3. Wat is de oprichtingsdatum van de
       vereniging? (Bij de eerste kennisgeving c.q.    
       wijziging/aanvulling dienen de statuten c.q.  
       reglementen van de vereniging te worden
       overlegd.)

      Inschrijvingsdatum en -nummer in het
      verenigingen register van de Kamer van
      Koophandel te ‘s-Hertogenbosch.
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4. Hoe luidt het doel van de vereniging
      volgens de statuten?

5. Wat is het speciale doel ten bate waarvan het
      kienspel wordt gehouden?

6. Welk soort kansspel wordt georganiseerd? 0   kienspel
0   

7. Plaats, datum en aanvangsuur van het 
      kienspel.2

      Naam, adres en telefoonnummer van de
      houder van de lokaliteit.

8. Voor wie wordt de deelname aan het
      kansspel opengesteld?

9. Naam, adres en telefoonnummer van het
      bestuurslid(leden), belast met de organisatie
      van het kansspel, en dat (die) tevens daad-
      werkelijk aan de organisatie deelneemt
      (nemen).

10. Naam, adres en telefoonnummer van de 
        oproeper/spelleider van het kienspel.

11. Bedrag aan inschrijfgeld per persoon.
      
       Kosten van de kaarten (plankjes) per stuk.

       Het maximum aantal kaarten (plankjes) dat
       voor het kienspel beschikbaar wordt gesteld.
     
       Kosten zaalhuur.

Door ondertekening van dit formulier geven wij te kennen, op de hoogte te zijn van de voorschriften
terzake, die aan ons ter beschikking zijn gesteld.

Datum: Handtekening:

In te vullen door of vanwege het gemeentebestuur:
Datum aanmelding: Gewaarmerkt:                                                       



Model 2

Formulier voor de opgave van prijzen voor het organiseren van een kansspel in het pand:

(Dit formulier dient tenminste 14 dagen vóór het kienspel te worden ingeleverd ter
gemeentesecretarie.)
 

Aan het college van
burgemeester en wethouders van Oss

Ondergetekende:
........................................................................................., wonende te ..................................................................................
........................................................................................., telefoon .........................................................................................,
(functie in de vereniging) ............................................................................................. van de (naam vereniging)
......................................................................................................... deelt mede, dat onderstaande prijzen (geld of
goederen), bij het kienspel van ........................................................ 20......., per serie, zullen worden ingezet.

Serie ................................................... waarde i
Serie ................................................... waarde i
Serie ................................................... waarde i
Serie ................................................... waarde i
Serie ................................................... waarde i
Serie ................................................... waarde i
Serie ................................................... waarde i
Serie ................................................... waarde i
Serie ................................................... waarde i
Serie ................................................... waarde i
Serie ................................................... waarde i
Serie ................................................... waarde i
Serie ................................................... waarde i
Serie ................................................... waarde i
Serie ................................................... waarde i       
                                                                                                            ______________________
              Totaal   i

Datum: Handtekening:

In te vullen door of vanwege het gemeentebestuur:
Datum aanmelding: Gewaarmerkt:
Dit gewaarmerkte exemplaar dient tijdens het kansspel in de lokaliteit/zaal aanwezig te zijn.
                                                                                                                                                            



Model 3

Formulier voor rekening en verantwoording van een bijeenkomst ter beoefening van het kansspel.

Aan het college van 
burgemeester en wethouders van Oss

1.   Naam, adres en telefoonnummer 
      organiserende vereniging.

2.   Naam, adres en telefoonnummer leiding van
      het kienspel.

3.   Doel ten bate waarvan het kienspel is
     gehouden.

4.  Aantal deelnemers.

5.   Datum, waarop het kansspel is
      gehouden.

6.  Lokaliteit/zaal, waarin het kansspel
      is gehouden. 

7.   De kienkaarten/-boekjes/-plankjes voor het
      kansspel  waren genummerd.

Van                            tot
Van                            tot

8.   Bedrag in kas aan wisselgeld bij het begin
      van deze bijeenkomst. (Vast bedrag voor
      de gehele avond.)

i

                                                                                                                                                                                                        
 

           



INKOMSTEN UITGAVEN

Entree- of inschrijfgelden                i

Kienkaarten   à i                             = i
Kienkaarten   à i                             = i
Kienkaarten   à i                             = i
Kienboekjes   à i                             = i
Kienplankjes  à i                             = i
Kienplankjes  à i                             = i
Kienplankjes  à i                             = i

Waarde van goederen in
natura                                                      i

Waarde van om niet
verkregen goederen                           i

Overige inkomsten
(gespecificeerd)                                    i

                                                                   
_____________
Totaal                                                       i
                                                                    ===========

Prijzen in goederen                         i

Afgewerkte series                            i

Serie ........ waarde i
Serie ........ waarde i
Serie ........ waarde i
Serie ........ waarde i
Serie ........ waarde i
Serie ........ waarde i
Serie ........ waarde i
Serie ........ waarde i
Serie ........ waarde i
Serie ........ waarde i
Serie ........ waarde i
Serie ........ waarde i
Serie ........ waarde i
Serie ........ waarde i
Serie ........ waarde i
                                                               
______________ 
                                                                i      
Waarde van om niet ver-
kregen goederen/prijzen             i

Kosten drukwerk, adver-
tenties e.d.                                          i

Kosten zaalhuur                               i

Overige kosten
(gespecificeerd)                                i
                                                               
_______________
Totaal                                                   i
                                                                ============
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Opbrengst: Inkomsten i
Uitgaven i

                                                  ______________
Netto-opbrengst i

============

Dit bedrag is geboekt in het kasboek van de vereniging.
Het is afgedragen ten bate van bovenvermeld doel aan
.................................................................  op .......................................

Ondergetekenden verklaren, dat de door hen hierboven verstrekte gegevens, alsmede de rekening en
verantwoording, volledig juist zijn verstrekt, en dat de daarop betrekking hebbende rekeningen en
bescheiden zijn gecontroleerd en in orde bevonden.

................................................... 20..........
                       Namens het bestuur,

voorzitter, secretaris, penningmeester,

N.B.: ER WORDT UITDRUKKELIJK OP GEWEZEN, DAT, INDIEN BIJ ONDERZOEK MOCHT BLIJKEN, DAT DE
VERSTREKTE GEGEVENS ONVOLLEDIG OF ONJUIST ZIJN, OF NIET NAAR WAARHEID ZIJN INGEVULD, 
MEN ZICH SCHULDIG MAAKT AAN EEN STRAFBAAR FEIT, EN WEL AAN OVERTREDING VAN ARTIKEL 
225 VAN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT (VALSHEID IN GESCHRIFTE), WAARDOOR MEN ZICH
STELT AAN STRAFVERVOLGING.

Bij de indiening van dit formulier dienen de rekeningen van de prijzen/goederen te worden
overgelegd. Van de gemaakte onkosten dienen betalingsbewijzen te worden overgelegd.

                                                
U kunt dit formulier, zonder postzegel, terugsturen naar:

Gemeente Oss
Afdeling Bouwen, Wonen en Milieu
Antwoordnummer 10018
5340 VB Oss


