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TREKKING LOTERIJ 

 

 

 

Heden, elf februari tweeduizend één en twintig, ben ik,
 ______________________________ 

 

mr. Andries Jan Willem Kuiper, notaris te Oudewater,
 _______________________________ 

 

in tegenwoordigheid van twee van mijn collega's,
 ___________________________________ 

 

overgegaan tot het opmaken van een proces-verbaal van de trekking die vandaag op mijn
 ___ 

 

kantoor heeft plaatsgevonden waarvan de prijsbekendmaking online zal plaatsvinden op elf
 _ 

 

februari tweeduizend één en twintig, ten verzoeke van de te Montfoort gevestigde
 _________ 

 

vereniging:
 _________________________________________________________________ 

 

CARNAVALSVERENIGING "LES BOUTONNIERS",
 __________________________ 

 

adres: Hoogstraat 8, 3417 HC Montfoort,
 _________________________________________ 

 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40479306,
 _________________________ 

 

en ben ik op gemelde datum als vermeld in het hoofd van deze akte overgegaan tot het
 _____ 

 

opmaken van een proces verbaal van de prijsbepaling van de loterij,
 ____________________ 

 

tot het houden waarvan vergunning is verleend door Burgemeester en Wethouders van de
 ___ 

 

gemeente Montfoort bij besluit van drie november tweeduizend twintig, van welke loterij ik
 _ 

 

mijn bevindingen heb vastgelegd in het onderhavige proces-verbaal dat ik heb opgemaakt
 __ 

 

en getekend op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld, in aanwezigheid van twee
 _ 

 

medewerkers ten kantore van mij notaris, te weten:
 _________________________________ 

 

mevrouw Angela Jansen, geboren te Ede op zeventien augustus negentienhonderdnegentig,
 _ 

 

werkzaam ten kantore van mij, notaris, te 3421 BB Oudewater, Rodezand 42 en
 __________ 

 

mevrouw Joanna Antonia Maria Duits, geboren te Snelrewaard op vijfentwintig september
 __ 

 

negentienhonderdtweeënzestig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, te 3421 BB
 ________ 

 

Oudewater, Rodezand 42,
 _____________________________________________________ 

 

aangezien er in verband met corona geen commissieleden aanwezig waren van de
 _________ 

 

vereniging;
 _________________________________________________________________ 

 

welke personen samen met mij, notaris, de trekking hebben gedaan.
 ____________________ 

 

DEELNEMINGSBEWIJZEN
 _________________________________________________ 

 

Door gemelde vereniging zijn uitgegeven tienduizend (10.000) deelnemingsbewijzen,
 _____ 

 

genummerd 10.001 tot en met 20.000, elk hierna te noemen: "lot".
 _____________________ 

 

De deelnemingsbewijzen zijn geordend in stapels van steeds twintig loten en zo
 __________ 

 

vastgehecht.
 ________________________________________________________________ 

 

Dat heb ik vooraf geconstateerd via een videobelverbinding.
 __________________________ 

 

Op elk lot dan wel op elk eerste lot van elke stapel ingeval een volledige stapel is verkocht,
 _ 

 

staat vermeld aan wie de loten zijn verkocht.
 ______________________________________ 

 

Alle loten zijn verkocht.
 _______________________________________________________ 

 

Alle verkochte loten zijn voor zover ik, notaris, heb kunnen controleren aanwezig of kunnen
 

 

worden gelokaliseerd.
 _________________________________________________________ 

 

PRIJZEN
 __________________________________________________________________ 

 

Door gemelde vereniging zijn zes en vijftig (56) prijzen uitgeloofd, die zijn vermeld op een
 _ 

 

bijlage bij deze minuut.
 _______________________________________________________ 

 

PRIJSBEPALING
 __________________________________________________________ 
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De prijsbepaling vindt plaats doordat uit drie bussen gemerkt met A, B of C telkens een
 ____ 

 

briefje wordt getrokken, waarbij:
 ________________________________________________ 

 

het briefje uit bus A:
 __________________________________________________________ 

 

de eerste twee cijfers van het lotnummer bepaalt;
 ___________________________________ 

 

het briefje uit bus B:
 __________________________________________________________ 

 

het derde en het vierde cijfer van het lotnummer bepaalt;
 _____________________________ 

 

het briefje uit bus C:
 __________________________________________________________ 

 

het laatste cijfer van het lotnummer bepaalt.
 _______________________________________ 

 

Indien uit de bussen A en B en C hetzelfde lotnummer een
 ___________________________ 

 

tweede (of derde of vierde en noem maar op) maal wordt getrokken,
 ____________________ 

 

wint dat lot dubbele prijzen.
 ____________________________________________________ 

 

Indien uit de bussen A en B en C een lotnummer getrokken wordt dat niet is verkocht of niet
 
 

is uitgegeven (hetgeen niet aan de orde is), worden de briefjes terstond terug geplaatst in de
 _ 

 

betreffende bus, worden de briefjes goed gemengd, waarna opnieuw getrokken zal worden.
 _ 

 

CONTROLE
 _______________________________________________________________ 

 

Door mij, notaris, is reeds de inhoud van de navolgende bussen gecontroleerd.
 ____________ 

 

In de navolgende bussen bevinden zich de navolgende briefjes:
 ________________________ 

 

A. in bus A bevinden zich:
 ____________________________________________________ 

 

 elf (11) roze briefjes,
 ______________________________________________________ 

 

 genummerd 10 tot en met 20;
 _______________________________________________ 

 

B. in bus B bevinden zich:
 ____________________________________________________ 

 

 eenhonderd (100) groene briefjes,
 ____________________________________________ 

 

 genummerd 1 tot en met 100;
 _______________________________________________ 

 

 waarbij de briefjes met daarop de cijfers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 respectievelijk worden
 

 

gelezen als 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 en 09;
 _________________________________ 

 

 en waarbij het briefje met daarop het cijfer 100 zal worden gelezen als het cijfer 00.
 ____ 

 

C. in bus C bevinden zich:
 ____________________________________________________ 

 

 tien (10) oranje/zalmkleurige briefjes,
 ________________________________________ 

 

 genummerd 1 tot en met 10;
 ________________________________________________ 

 

 waarbij het briefje met daarop het cijfer 10 zal worden gelezen als het cijfer 0.
 ________ 

 

Deze gemelde briefjes zijn per bus goed gemengd.
 __________________________________ 

 

TREKKING
 _______________________________________________________________ 

 

Vervolgens werd onder toezicht van mij, notaris, telkens eerst een briefje uit bus A,
 _______ 

 

vervolgens uit bus B, vervolgens uit bus C getrokken.
 _______________________________ 

 

De daarop vermelde cijfers werden telkens voorgelezen, met inachtneming van
 ___________ 

 

bovengenoemde voorwaarden, en vervolgens -tenzij de combinatie van onwaarde is- wordt
 _ 

 

aan het betreffende lotnummer een prijs toegekend.
 _________________________________ 

 

Als een combinatie van onwaarde blijkt te zijn, omdat het lot niet is verkocht of de
 ________ 

 

combinatie niet mogelijk is, dan worden de getrokken briefjes uit de bussen A, B en C
 _____ 

 

terstond in de betreffende bus teruggeplaatst, zonder dat een prijs wordt toegekend, waarna
 _ 

 

de inhoud van de betreffende bus opnieuw wordt gemengd.
 ___________________________ 

 

De prijzen worden op volgorde toegekend, waarbij prijs nummer zes en vijftig (56) wordt
 __ 

 

toegekend aan het eerst getrokken lotnummer, om vervolgens de prijzen in aflopende
 ______ 

 

volgorde van 56 tot en met 1 toe te kennen aan elk van de daarop volgende getrokken
 ______ 
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lotnummers.
 ________________________________________________________________ 

 

De uit de bussen A, B en C getrokken briefjes worden na elke trekking terstond in de
 ______ 

 

betreffende bus teruggeplaatst, waarna de inhoud van de betreffende bus opnieuw wordt
 ____ 

 

gemengd, alvorens tot de volgende trekking over te gaan.
 ____________________________ 

 

De resultaten worden vermeld op een aan dit proces-verbaal gehechte bijlage.
 ____________ 

 

De prijsbepaling heeft, conform de bijlage, het navolgende.
 ___________________________ 

 

Prijs 56 is gevallen op lotnummer 16281
 __________________________________________ 

 

Prijs 55 is gevallen op lotnummer 14877
 __________________________________________ 

 

Prijs 54 is gevallen op lotnummer 14850
 __________________________________________ 

 

Prijs 53 is gevallen op lotnummer 19693
 __________________________________________ 

 

Prijs 52 is gevallen op lotnummer 11977
 __________________________________________ 

 

Prijs 51 is gevallen op lotnummer 14392
 __________________________________________ 

 

Prijs 50 is gevallen op lotnummer 19488
 __________________________________________ 

 

Prijs 49 is gevallen op lotnummer 15039
 __________________________________________ 

 

Prijs 48 is gevallen op lotnummer 14551
 __________________________________________ 

 

Prijs 47 is gevallen op lotnummer 16314
 __________________________________________ 

 

Prijs 46 is gevallen op lotnummer 16198
 __________________________________________ 

 

Prijs 45 is gevallen op lotnummer 13095
 __________________________________________ 

 

Prijs 44 is gevallen op lotnummer 12450
 __________________________________________ 

 

Prijs 43 is gevallen op lotnummer 14631
 __________________________________________ 

 

Prijs 42 is gevallen op lotnummer 19163
 __________________________________________ 

 

Prijs 41 is gevallen op lotnummer 12430
 __________________________________________ 

 

Prijs 40 is gevallen op lotnummer 11513
 __________________________________________ 

 

Prijs 39 is gevallen op lotnummer 19011
 __________________________________________ 

 

Prijs 38 is gevallen op lotnummer 14021
 __________________________________________ 

 

Prijs 37 is gevallen op lotnummer 16442
 __________________________________________ 

 

Prijs 36 is gevallen op lotnummer 11583
 __________________________________________ 

 

Prijs 35 is gevallen op lotnummer 18918
 __________________________________________ 

 

Prijs 34 is gevallen op lotnummer 12193
 __________________________________________ 

 

Prijs 33 is gevallen op lotnummer 15402
 __________________________________________ 

 

Prijs 32 is gevallen op lotnummer 15463
 __________________________________________ 

 

Prijs 31 is gevallen op lotnummer 18357
 __________________________________________ 

 

Prijs 30 is gevallen op lotnummer 18599
 __________________________________________ 

 

Prijs 29 is gevallen op lotnummer 12162
 __________________________________________ 

 

Prijs 28 is gevallen op lotnummer 12721
 __________________________________________ 

 

Prijs 27 is gevallen op lotnummer 19199
 __________________________________________ 

 

Prijs 26 is gevallen op lotnummer 12272
 __________________________________________ 

 

Prijs 25 is gevallen op lotnummer 16906
 __________________________________________ 

 

Prijs 24 is gevallen op lotnummer 13947
 __________________________________________ 

 

Prijs 23 is gevallen op lotnummer 13544
 __________________________________________ 

 

Prijs 22 is gevallen op lotnummer 19416
 __________________________________________ 

 

Prijs 21 is gevallen op lotnummer 18221
 __________________________________________ 

 

Prijs 20 is gevallen op lotnummer 14025
 __________________________________________ 

 

Prijs 19 is gevallen op lotnummer 18202
 __________________________________________ 
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Prijs 18 is gevallen op lotnummer 12123
 __________________________________________ 

 

Prijs 17 is gevallen op lotnummer 17319
 __________________________________________ 

 

Prijs 16 is gevallen op lotnummer 16260
 __________________________________________ 

 

Prijs 15 is gevallen op lotnummer 14685
 __________________________________________ 

 

Prijs 14 is gevallen op lotnummer 11083
 __________________________________________ 

 

Prijs 13 is gevallen op lotnummer 17589
 __________________________________________ 

 

Prijs 12 is gevallen op lotnummer 17853
 __________________________________________ 

 

Prijs 11 is gevallen op lotnummer 13646
 __________________________________________ 

 

Prijs 10 is gevallen op lotnummer 14535
 __________________________________________ 

 

Prijs 09 is gevallen op lotnummer 18207
 __________________________________________ 

 

Prijs 08 is gevallen op lotnummer 18604
 __________________________________________ 

 

Prijs 07 is gevallen op lotnummer 13158
 __________________________________________ 

 

Prijs 06 is gevallen op lotnummer 18166
 __________________________________________ 

 

Prijs 05 is gevallen op lotnummer 18312
 __________________________________________ 

 

Prijs 04 is gevallen op lotnummer 19968
 __________________________________________ 

 

Prijs 03 is gevallen op lotnummer 10658
 __________________________________________ 

 

Prijs 02 is gevallen op lotnummer 14164
 __________________________________________ 

 

Prijs 01 is gevallen op lotnummer 13543
 __________________________________________ 

 

Als een onbestaand nummer werd getrokken of een niet verkocht lot, dan zijn alle briefjes
 __ 

 

terug gestopt in de bussen en zou er opnieuw getrokken zijn.
 __________________________ 

 

Na de trekking zullen de commissieleden de namen bij de lotnummers zoeken, maar dat is
 __ 

 

voor dit proces-verbaal niet van belang.
 __________________________________________ 

 

SLOT
 _____________________________________________________________________ 

 

WAARVAN AKTE,
 _________________________________________________________ 

 

in minuut is verleden te Oudewater, ten dage in het hoofd dezer gemeld, waarna de akte
 ____ 

 

door voormelde medewerkers en mij, notaris, is ondertekend.
 _________________________ 

 

 

 

 

 

 

Volgt ondertekening. 
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UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

 

 

 
 


