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VERLOTING 
 
 
Heden acht januari tweeduizend twintig, 
wordt door mij, mr. Reimer Piet Feitsma, notaris met plaats van vestiging de 
gemeente Edam-Volendam, in tegenwoordigheid van de daartoe verzochte getuige: 
mevrouw Wilma de Roos, geboren te Amsterdam op zeventien juli 
negentienhonderd zestig, die inzake deze akte haar adres heeft te 1132 JV 
Volendam, de Deimpt 6; 
ten kantore van mij, notaris, de Deimpt 6 te Volendam, vanaf tien uur en dertig 
minuten in de ochtend, 
ten verzoeke en in tegenwoordigheid van: 
de heer Gerardus Johannes Jozef Veerman, geboren te Edam op zevenentwintig 
februari negentienhonderdzevenenvijftig, zich identificerende met een Nederlands 
rijbewijs met nummer 5169680021, vervaldatum negen april tweeduizend 
negenentwintig, gehuwd, wonende Jan Platstraat 39, 1132 HC Volendam; 
ten deze handelend als penningmeester van de vereniging: R.K. 
HANDBALVERENIGING VOLENDAM, statutair gevestigd te Volendam, met 
adres:1132 DB Volendam, Heideweg 4, ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 40624077, en volgens de statuten deze 
vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende, 
overgegaan tot het opmaken van het proces-verbaal van trekking van de prijzen van 
de verloting, gehouden ten behoeve van de te Volendam gevestigde vereniging: 
R.K. Handbalvereniging Volendam; 
voor welke verloting bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Edam-Volendam van zeventien oktober tweeduizend negentien (17-10-2019) 
nummer D-1933706, toestemming is verleend. 
De loterij omvat vijf en dertigduizend loten,  
terwijl de loten zijn genummerd: 
1 tot en met 35000. 
De trekking geschiedt als volgt: 
In bus A bevinden zich driehonderd vijftig briefjes van gelijk formaat, 
genummerd 000 tot en met 349, 
terwijl zich in bus B bevinden eenhonderd briefjes van gelijk formaat,  
genummerd 00 tot en met 99. 
In de prijzenbus C bevinden zich vierenvijftig briefjes van gelijk formaat,  
genummerd 1 tot en met 54, 
zijnde de nummers welke de prijs aangeven als omschreven in de in dit proces-
verbaal verwerkte lijst. 
De trekking zal geschieden door eerst een briefje uit de prijzenbus C te trekken. 
Dit briefje geeft aan welke prijs zal vallen op het vervolgens te trekken lotnummer. 
Vervolgens wordt het lotnummer waarop de prijs zal vallen bepaald door uit elk van 
de beide lotenbussen in volgorde A en B een briefje te trekken. 
Het lotnummer waarop de prijs is gevallen wordt bepaald door het nummer 
getrokken uit lotenbus A te plaatsen voor het nummer getrokken uit lotenbus B. 
De cijfers 000 getrokken uit lotenbus A en de cijfers 00 getrokken uit lotenbus B 
worden geacht het lotnummer 35000 te vormen. 
Nadat een prijsnummer en een lotnummer zijn aangewezen worden de 
samenstellende delen van het lotnummer in de respectieve bussen A en B 
teruggestort en met de daarin aanwezige briefjes gemengd. 
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Vervolgens wordt de trekking op voormelde wijze voortgezet tot dat uit prijzenbus C 
alle vierenvijftig briefjes zijn getrokken. 
Ingeval toevalligerwijze voor de tweede maal hetzelfde lotnummer wordt getrokken 
dan geldt de tweede aanwijzing niet en worden de betreffende briefjes voordat een 
lotnummer wordt getrokken in de respectieve bussen teruggestort en met de daarin 
aanwezige briefjes zorgvuldig gemengd, waarna met de trekking wordt voortgegaan. 
Voor de aanvang van de trekking heb ik, notaris, mij ervan overtuigd, dat de zegels, 
welke door mij, notaris, op de drie bussen waren gelegd, nadat de briefjes daarin 
onder toezicht van mij, notaris, waren gestort zich in ongeschonden staat bevonden, 
waarop die zegels door mij, notaris, verbroken en de briefjes in iedere bus 
zorgvuldig gemengd zijn. 
Vervolgens is overgegaan tot de trekking, waarvan de uitslag is als volgt: 
zodanig, dat het nummer in onderstaande kolom getiteld "lotnummer" het lot 
aanwijst, waarop is gevallen de prijs, waarvan het nummer onmiddellijk daarachter 
vermeld staat in onderstaande kolom getiteld "prijsnummer": 

lotnummer prijsnummer lotnummer prijsnummer 

20950 1 102 2 

10103 3 16689 4 

22594 5 877 6 

2136 7 16672 8 

22645 9 7797 10 

11808 11 25654 12 

23538 13 6609 14 

15668 15 29645 16 

10574 17 19115 18 

23502 19 34275 20 

8411 21 9663 22 

7160 23 12184 24 

25219 25 11812 26 

28913 27 27765 28 

32360 29 8623 30 

32294 31 21254 32 

8119 33 27083 34 

11832 35 13072 36 

13219 37 11866 38 

17033 39 23158 40 

25932 41 17242 42 

22454 43 11585 44 

13818 45 3806 46 

26994 47 34718 48 

29642 49 31716 50 

5168 51 20863 52 

23883 53 11877 54 

De verschenen persoon en de getuige zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van 
de bij deze akte betrokken personen is door mij, notaris, aan de hand van de 
hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. 
Waarvan dit proces-verbaal, is verleden te Volendam, 
op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van dit proces-verbaal en een toelichting daarop 
door mij notaris aan de verschenen persoon, is dit proces-verbaal onmiddellijk na 
beperkte voorlezing door de verschenen persoon, de getuige en door mij, notaris, 
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ondertekend. 
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 

 

 

 


