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bijlage

Bijlage
Overzicht documenten die de Ksa openbaar maakt

Gevraagde documenten
Postcode Loterij
1. Verzoek van de Postcode Loterij d.d.
20 juni 2012 om vergunning en de
op dit verzoek betrekking hebbende
stukken.

2. Statuten geldend op 19 december
2012 en het op die datum
goedgekeurde deelnemers-en
financieel reglement en de
trekkingsprocedure van de Postcode
Loterij. En correspondentie over deze
documenten.
BankGiro Loterij
7. Verzoek van de BankGiro loterij d.d.
20 juni 2012 om vergunning en de
op dit verzoek betrekking hebbende
stukken.
8. Statuten geldend op 15 april 2013 en
het op die datum goedgekeurde
deelnemers-en financieel reglement
en de trekkingsprocedure. En
correspondentie over deze
documenten.

Openbaar gemaakte documenten

-

-

-

-

-

-

-

-

13. Documenten die betrekking hebben
op de keuze van Ksa en ministerie
om de PC loterij en de BG loterij niet
onder strikte overheidscontrole te
brengen.
Vriendenloterij
1. Verzoek van de Vriendenloterij d.d.
24 juni 2010 om vergunning en de
op dit verzoek betrekking hebbende
stukken.

-

-

-

-

-

-

Brief 20 juni met verzoek tot
verlenging.
Brief van de Ksa van 19 december
2012 aan de NPL met als
onderwerp Uw aanvraag van 20
juni 2012.
Verzoek 25 oktober 2012 tot
aanpassing financieel reglementen
NPL en BGL.
Verzoek NPL van 26/10 2012 tot
aanpassing van
deelnemersreglement.
Aanbiedingsbrief 18/7 2013
nieuwe reglementen NPL en BGL.
Zie stukken bij punt 1
Brief van de Ksa aan BGL van 15
april 2013 met als onderwerp Uw
aanvraag van 20 juni 2012.
Aanbiedingsbrief 25 april 2013
met deelnemersreglement per 1/5
2013 en financieel reglement per
1/5 2013
Verzoek 25 oktober 2012 tot
aanpassing financieel reglementen
NPL en BGL (zie bij punt 2).
Aanbiedingsbrief 18/7 2013
nieuwe reglementen NPL en BG
(zie bij punt 2).
Een passage uit het verslag van
de bestuursvergadering van 9
april 2013.
Een passage uit het verslag van
de bestuursvergadering van 10
juli 2012.
Brief van 24 juni 2010 van de
Sponsor Bingo Loterij met verzoek
vergunning te verlengen.
Beschikking van 28 oktober 2010
tot wijziging beschikking Sponsor
Bingo Loterij 2006.
Besluit van 3 november 2010 van
de staatssecretaris met
instemming naamswijziging.
Brief van 24 november 2010 van
de Sponsor Bingo Loterij over de
vergunningprocedure.
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2. Advies van het College van toezicht
op de kansspelen d.d. 19 augustus
2010 (C.668/10) m.b.t. de
vergunning van de Vriendenloterij.
3. Goedgekeurde statuten en
reglementen van de
Vriendenloterijen en correspondentie
over deze documenten.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aanbiedingsbrief en advies
College van toezicht op de
kansspelen van 19 augustus 2010
(C.668/10).
Financieel reglement per 1 januari
2010.
Brief van ministerie van 29 april
2010 aan Sponsor Bingo Loterij
over aanpassing
deelnemersreglement.
Aanbiedingsbrief Sponsor Bingo
Loterij en deelnemersreglement
per 15 juni 2010.
Brief van Sponsor Bingo Loterij
van 1 september 2010 over
wijziging deelnemersreglement.
Brief ministerie van 6 september
2010 aan Sponsor bingo Loterij
over verzoek tot wijziging
deelnemersreglement.
Brief ministerie van 6 september
2010 aan College van toezicht op
de kansspelen over verzoek tot
wijziging deelnemersreglement.
Brief Sponsor Bingo Loterij en
financieel reglement 14
september 2010.
Brief ministerie van 20 september
2010 aan College van toezicht op
de kansspelen.
Brief ministerie van 20 september
2010 aan Sponsor Bingo Loterij
over wijziging financieel
reglement.
Advies College van toezicht op de
kansspelen van 22 september
2010 over wijziging
deelnemersreglementen.
Advies College van toezicht op de
kansspelen van 27 oktober 2010
over wijziging financieel
reglement.
Brief van Sponsor Bingo Loterij
van 5 november 2010 met nadere
toelichting over wijziging
deelnemersreglement.
Brief ministerie van 16 november
2010 met instemming wijziging
financieel reglement.
Brief ministerie van 16 november
2010 aan College van toezicht op
de kansspelen.
Brief Sponsor Bingo Loterij van 19
november 2010 over aanpassing
deelnemersreglement.
Aanbiedingsbrief en financieel
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reglement 2 december 2010.
Brief ministerie van 6 december
2010 over wijziging
deelnemersreglement.
Brief van Vriendenloterij aan
ministerie van 4 april 2011 met
verzoek tot aanpassing
deelnemersreglement en
vergunning.
Advies College van toezicht op de
kansspelen van 21 april 2011 over
wijziging vergunning en
deelnemersreglementen.
Brief van ministerie aan
Vriendenloterij van 14 juni 2011
over wijziging
deelnemersreglement en
vergunning.
Beschikking staatssecretaris van
14 juni 2011 tot wijziging van de
beschikking Vriendenloterij 2011.
Brief van ministerie aan College
van toezicht op de kansspelen van
14 juni 2011 over wijziging
deelnemersreglement.
Brief van Vriendenloterij aan
ministerie van 12 september 2011
over verzoek tot lotprijsverhoging.
Brief van ministerie aan
Vriendenloterij van 26 september
2011 over verzoek tot
lotprijsverhoging.
Brief van ministerie aan College
van toezicht op de kansspelen van
26 september 2011.
Brief van Vriendenloterij aan
ministerie van 11 oktober 2011
met deelnemersreglementen 36
en 37.
Advies College van toezicht op de
kansspelen van 19 oktober 2011
over wijziging
deelnemersreglementen Nationale
Goede Doelen Loterijen.
Brief van ministerie aan
Vriendenloterij van 25 oktober
2011 met beslissing op verzoek
tot lotprijsverhoging.
Brief van ministerie aan College
van toezicht op de kansspelen van
25 oktober 2011.
Brief van Vriendenloterij aan
ministerie van 30 november 2011
met laatste versie
deelnemersreglement.
Verzoek 26/11 2012 wijziging
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reglementen.
Besluit Ksa 4/2 2013 tot wijziging
reglementen.
Financieel reglement per 1/4
2013.
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