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Rekening en verantwoording van de loterij 
1. Algemene gegevens
Naam vereniging 

Correspondentie -adres 

Postcode Woonplaats 

Telefoonnummer/mobiel 

(waarop u tijdens kantooruren bereikbaar bent) 

Op , kenmerk 

heeft burgemeester/ hebben wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek de vergunning 
aan u verleend. 

2. Inkomsten
Verkochte deelnemingsbewijzen: 

stuks à € 

Waarde prijzen en premies: 
a. Om niet verkregen prijzen en premies

b. Gevallen op onverkochte deelnemingsbewijzen

c. Niet-afgehaalde prijzen en premies

Opbrengst verkoop
Trekkingslijsten

Andere inkomsten:

Totale inkomsten 
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Uitgaven 
Prijzen en premies: 
a. In geld uitgekeerd

b. Waarde van de aangekochte prijzen en premies

c. Waarde van de om niet verkregen prijzen en premies

Provisie aan wederverkopers 

Waarde prijzen en premies: 
a. Kosten van drukwerk

b. Reclamekosten

c. Portokosten

d. Kosten i.v.m. prijsbepaling

e. Diversen:

Totale uitgaven 

Netto-opbrengst 

Totaal 

De prijsbepaling heeft plaats gevonden op 

Ten overstaan van 

Naam  

Adres 

Postcode Woonplaats 

Telefoonnummer 
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De netto-opbrengst is/wordt als volgt besteed: 

Ondertekening 
Aldus naar waarheid ingevuld, 

Naam 

Datum Plaats 

Handtekening 

Deze rekening en verantwoording na afloop van de loterij zenden aan: 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek, team Vergunningen, 
Postbus 42, 7080 AA Gendringen of inleveren bij de Publieksbalie, Vergunningen, Staringstraat 
25 in Gendringen. 
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