
Melding Bingo
Verenigingen die een bingo willen organiseren, hoeven hiervoor geen vergunning aan te vragen. Zij moeten de bingo wel uiterlijk 14 dagen 
van tevoren aanmelden bij de gemeente. 

Voorwaarden bingo 
Alleen verenigingen die minimaal 3 jaar bestaan, mogen een bingo organiseren. Ook moet de opbrengst besteed worden aan een doel 
van algemeen belang, zoals de bouw van een nieuw clubhuis. Als verenigingen een bingo willen organiseren, hebben zij een 
meldingsplicht bij de gemeente. 
De waarde van de prijzen mag maximaal € 400 per spelronde en € 1.550 per bijeenkomst bedragen. Verder kunnen gemeenten 
voorschriften aan de toestemming verbinden. Als verenigingen zich daar niet aan houden, kunnen de gemeenten de bingo's verbieden.

1. Uw gegevens
Naam

Adres

Postcode en plaatsnaam

Telefoonnummer E-mail adres

Datum

Tijdsduur

2. Waar wordt de bingo gehouden
Naam (horeca) inrichting

Adres

3. Nadere gegevens

5. Bijzonderheden, die voor de gemeentelijke beoordeling van belang kunnen zijn

uur *uur   totvan

Opbrengst wordt besteed aan volgend 
doel van algemeen belang

Doelgroep (leden/niet-leden)

Waarde van de prijzen per spelronde:    per bijeenkomst (totaal):

6. Ondertekening

Plaatsnaam

Datum

Handtekening

N.B. 
Het kennisgevingsformulier wordt alleen in behandeling genomen als dit volledig ingevuld en ten minste twee weken voor de aanvang van 
de bingo is ingeleverd. De burgemeester kan een bingo verbieden als naar zijn oordeel de woon-leefsituatie in de omgeving van de 
inrichten en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze wordt beïnvloed of wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan die de wet 
op de kansspelen hieraan verbindt. 
  
U ontvangt uiterlijk binnen 14 dagen een schriftelijk reactie op uw melding.

Naam vereniging

Vestigingsplaats vereniging

Opsturen naar: gemeente Neder-Betuwe 
afd. Fysieke Pijler 
postbus 20 
4043 ZG  Opheusden

Algemene Plaatselijke Verordening,  art. 4.3
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