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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 19 november 2018

WERK EN ECONOMIE/ECONOMIE

29 2018_CBS_05279 A-punt - Economie - tombola - aanvraag om toelating tot 
het inrichten van een tombola - Unizo Sint-Michiels - 
G/005/2018.

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Renaat Landuyt; de heer Boudewijn Laloo; mevrouw Mieke Hoste; de heer Philip Pierins; 
mevrouw Martine Matthys; mevrouw Minou Esquenet; de heer Pablo Annys; mevrouw Dolores 
David; de heer Dirk De fauw; de heer Johan Coens

Afwezig:
de heer Franky Demon; mevrouw Hilde Decleer

Beschrijving
Aanleiding en context
Unizo Sint-Michiels, voor wie optreedt de heer Dumont Steven, Rijselstraat 109 - 8200 Brugge 
(Sint-Michiels), diende het online aanvraagformulier, d.d. 14/11/2018, in voor het bekomen van 
een machtiging voor het organiseren van een tombola.

Doel van de tombola: bevorderen van de lokale handel

Opbrengst: 0,00 euro

Aantal uit te geven biljetten: 150.000 lotjes 

Prijs per biljet: 0,025 euro

Begin en einddatum van uitgifte: 01/12/2018 - 31/12/2018

Datum van de trekking: woensdag 09 januari 2019 om 20 uur in Restaurant D'Hoeve 
Tillegemstraat te Sint-Michiels.

Motivering
Het doel van deze tombola behoort tot deze, gesteld door de wet van 31 december 1851.

Rechtsgrond(en)
 Wet van 31 december 1851, in het bijzonder op artikel 7-3de.

 Het stedelijke reglement vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen van 
de stad Brugge in zitting van 5 maart 1971 betreffende de algemene voorwaarden 
houdende het inrichten van tombola's en gewijzigd op 05 juli 1996 én op 23 januari 2017.
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 Dossiernaam
Economie - tombola - aanvraag om toelating tot het inrichten van een tombola - Unizo Sint-
Michiels - G/005/2018.

Besluit

Artikel 1
Machtiging wordt verleend aan Unizo Sint-Michiels, voor wie optreedt de heer Dumont Steven, 
Rijselstraat 109 - 8200 Brugge (Sint-Michiels), om onder machtigingsnummer G/005/2018 een 
tombola in te richten ten gunste van de lokale handel.

Artikel 2
De machtiging wordt verleend mits stipte naleving van de algemene voorwaarden zoals vastgesteld 
in het stedelijke reglement, en onder de volgende bijzondere voorwaarden:

a) Er mogen ten hoogste 150.000 biljetten uitgegeven worden tegen de prijs van 0,025 euro per 
biljet, tussen 01/12/2018 en 31/12/2018.

b) De trekking van de tombola zal plaats hebben op woensdag 09 januari 2019 om 20.00 uur 
in Restaurant D'Hoeve Tillegemstraat te Sint-Michiels.

c) De getrokken nummers, gekoppeld aan de prijzen, worden bijgehouden door de vereniging.

Artikel 3
Afschrift van onderhavige machtiging zal worden overgemaakt aan:

a) de aanvrager;

b) de heer Procureur des Konings;

c) de heer Korpschef;

d) gemeenteafdeling (ter info).

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van Burgemeester en Schepenen 

Johan Coens Renaat Landuyt
Wnd. algemeen directeur Burgemeester


