Aanvraagformulier collectevergunning (verkoopactie, donateursactie)
Voor het organiseren van een collecte, waar een verkoop- of donateuractie ook onder wordt verstaan, is een
vergunning nodig, artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening.
De aanvraag moet minimaal 8 weken voor het houden van de collecte worden ingediend bij burgemeester en
wethouders. Dit kan door het formulier naar uw gemeente te sturen of voorzien van een handtekening te emailen naar: vergunningen@kempengemeenten.nl.
Door de gemeente in te vullen
Datum ontvangst
Zaaknummer
Aanvraag voor
Locatie/plaats
Aanvraag wordt ingediend voor:
(van toepassing zijnde gemeente aankruisen)

□ Bladel

□ Eersel

□ Oirschot

□ Reusel-De Mierden

Postbus 11
5530 AA Bladel

Postbus 12
5520 AA Eersel

Postbus 11
5688 ZG Oirschot

Postbus 11
5540 AA Reusel

1. Gegevens van de aanvrager
1.1. Rechtsvorm

1.2. Natuurlijk persoon (indien van toepassing)

□
□

Natuurlijk persoon (1.2.)
Rechtspersoon (1.3. en 1.4.)

Naam en voorletter(s)
Straatnaam en huisnummer
Postcode en plaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mail
1.3. Rechtspersoon (indien van toepassing)
Naam
Vestigingsadres
Postcode en plaats
Soort rechtspersoon
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□
□

BV
NV
1

□
□
□

Stichting
Vereniging
Anders, namelijk …………………………………..

KvK-nummer

Keurmerk van Centraal Bureau Fondsenwerving
(CBF)?

□
□

Ja
Nee

1.4. Gegevens contactpersoon/secretariaat rechtspersoon (indien van toepassing)
Naam en voorletter(s)
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mail
Functie aanvrager
2. Collecte
2.1. Wat is het doel van de collecte?
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
2.2. Waar is de opbrengst voor bestemd?
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
2.3. Op welke manier vindt de collecte plaats?

□
□
□
□

Collecte
Verkoopactie
Donateuractie/werving
Anders, namelijk …………………………………..

2.4. In welke periode wordt de collecte gehouden?
Er wordt voor maximaal 1 week vergunning verleend.

Startdatum: ………………………………………………...
Einddatum: …………………………………………………

2.5. In welk kerkdorp wordt de collecte gehouden?
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□
□

……………………………………………………...
Gehele gemeente

2

3. Toelichting
Heeft u nog aanvullende informatie die voor de beoordeling van uw aanvraag van belang is?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Ondertekening
Aanvrager verklaart deze aanvraag volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Plaatsnaam
Datum
Handtekening aanvrager
Informatie

Een collectevergunning voor onbepaalde tijd wordt uitsluitend verstrekt aan instellingen die voorkomen
op het collecterooster van het CBF.

Een collectevergunning voor onbepaalde tijd wordt ingetrokken als de instelling van het collecterooster
van het CBF afgaat.

Voor instellingen die niet voorkomen op het collecterooster van het CBF wordt een collectevergunning
voor bepaalde tijd afgegeven.

Er wordt uitsluitend collectevergunning verleend aan instellingen die niet op het collecterooster van het
CBF voorkomen die:
o Statutair in de gemeente zijn gevestigd en collecteren voor een ideëel of liefdadigheidsdoel;
o Niet statutair in de gemeente zijn gevestigd, maar collecteren voor een ideëel of
liefdadigheidsdoel in de gemeente.

Per week wordt aan maximaal 1 instelling die voorkomt op het collecterooster van het CBF en 1
instelling die niet voorkomt vergunning verstrekt.

Bij gelijktijdige collectes door instellingen die niet zijn opgenomen in het collecterooster van het CBF
heeft de eerst ontvangen aanvraag voorrang.

Een collectevergunning wordt per instelling maximaal 1 keer per jaar afgegeven.

Een collectevergunning wordt maximaal voor 1 week afgegeven.
Vragen
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Vergunningen van de
afdeling VTH de Kempen. U bereikt hen via telefoonnummer 0497-531300 of via e-mail
vergunningen@kempengemeenten.nl.
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