
    

Aanvraag collecte/werving vergunning   
  

  

1  Gegevens van de organisatie  

   

2   Gemachtigde van de organisatie  

     

3   Doel waarvoor gecollecteerd/ ledenwerving plaatsvindt 

  ______________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________
___ 

___________________________________________________________________________________
___  

  

4   Gewenste periode  

    

Week vrije periode:              ________   van     _______________     t/m   ______________________of  

  Alternatieve week              ________    van     _______________     t/m    ________________________ 
  

5  Handtekening  

              Naam    _________________________________________________________________  

 Datum     _________________________________________________________________  

  

 Handtekening contactpersoon  __________________________________________________________  

   

          Naam gemachtigde   _________________________________________________________________  

 Datum     _________________________________________________________________  

  

  

Handtekening gemachtigde   
_______________________________________________________________  

1a  Naam        ____________________________________                 man     vrouw  
1b  Correspondentieadres  _________________________________________________________________                              

1c  E-mailadres    _________________________________________________________________                              

1d  Postcode en plaats  _________________________________________________________________  

1e  Telefoon overdag   _________________________________________________________________  

1f  BSN- of KvK-nummer  _________________________________________________________________  

1g  Naam contactpersoon  ________________________________________________       man     vrouw  

2a  Naam en voorletters                      man     vrouw  
2b  Correspondentieadres  _________________________________________________________________                              

2c  E-mailadres    _________________________________________________________________  

2d  Postcode en plaats  _________________________________________________________________  

2e  Telefoon overdag   _________________________________________________________________  



  

 

  
Toelichting  
Voor het inzamelen van geld, het aanbieden van een intekenlijst of in het openbaar leden of 
donateurs werven, als ook het aanbieden van gedrukte of geschreven stukken, dan wel bij het 
aanbieden van diensten waarbij de indruk wordt gewekt, of te kennen wordt gegeven dat de 
opbrengst geheel of ten dele voor een ideëel doel of liefdadigheid is bestemd moet u in het bezit zijn 
van een collectevergunning. U mag maximaal één week per jaar collecteren of werven. 
 
Dus ook voor een koek- snert of kaartverkoop actie heeft u een collectevergunning nodig. 
 
Geen collectevergunning nodig als: 
U in besloten kring een inzameling of werving houdt. 
U een toegewezen week heeft gekregen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voor dat 
jaar. 
 
Voor een aantal grote instellingen is een landelijk collecterooster vastgesteld. Dit landelijke 
collecterooster wordt door het CBF vastgesteld. In die periodes kunt u geen collecte houden. Op het 
landelijke collecterooster kunt u zien welke periodes gelden als een zogenaamde vrije periode. Voor 
een vrije periode kunt u dan een aanvraag collectevergunning indienen bij de gemeente, we gaan dan 
kijken of de periode inderdaad nog vrij is of dat een andere instelling u voor is geweest.  
Het landelijke collecte rooster kunt u vinden op www.cbf.nl. 
 De gemeente houdt bij de vergunningverlening rekening met dit collecterooster. Het kan dus zijn dat 
u in bepaalde periodes niet kunt collecteren.  

 Aan een vergunning worden de volgende voorwaarden verbonden:  

• u maakt gebruik van collectebussen die verzegeld zijn voorzien van de naam van de instelling 
waarvoor gecollecteerd wordt;  

• de collectant moet tijdens het collecteren een afschrift van de vergunning en een geldig 

identiteitsbewijs kunnen tonen;  

• u mag niet op zondag collecteren. 

 

Voor een collectevergunning betaalt u geen leges.  

  

De vergunningaanvraag dient minimaal vier weken voor aanvang van de collecteweek te zijn 
ingediend.  

U  kunt  het  verzoek  indienen  per  post  (Postbus  102,  7480  AC  HAAKSBERGEN),  per  e-mail  

(gemeente@haaksbergen.nl) of persoonlijk afgeven aan de balie in het gemeentehuis (locatie: 

Blankenburgerstraat 28 te Haaksbergen). Denk eraan dat in alle gevallen het formulier volledig is 

ingevuld en voorzien is van een handtekening.  

  

  

  


