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AANVRAAGFORMULIER  
COLLECTE 

 

Leest u goed de toelichting op de tweede pagina door. 

Dit formulier  minimaal 2 weken vóór  de collecte opsturen naar Postbus 20, 7500 AA,, Enschede of 

mailen naar postbus20@enschede.nl  

 

Gegevens aanvrager (vereniging, stichting, organisatie) 

Naam    : ………………………………………………………………… 

Correspondentieadres : ………………………………………………………………… 

Postcode en plaats  : ………………………………………………………………… 

KVK-nummer   : ………………………………………………………………… 

 

Contactpersoon 

Achternaam   : ………………………………………………………………… 

Voornamen   : ………………………………………………………………… 

Adres    : ………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats : ………………………………………………………………… 

Telefoonnummer   : ………………………………………………………………… 

 

Gegevens collecte 

Plaats collecte  : ………………………………………………………………… 

Begindatum collecte  : …… - ……- ………… 

Einddatum collecte  : …… - ……- ………… 

 

Waarvoor wilt u geld inzamelen? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Datum: …… - …… - …………  Handtekening: …………………………… 
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TOELICHTING 
 

Nadere regels bij het aanvragen van een collectevergunning op grond van artikel 

5:13 van de Algemene plaatselijke verordening: 

 

1. Een aanvraag voor het houden van een collecte kan worden ingediend door 

een vereniging, stichting of organisatie; 

2. Een aanvraag voor het houden van een collecte kan worden gedaan voor een 

vrije periode op het collecterooster voor een periode waarin nog geen andere 

collecte in dezelfde gemeente plaatsvindt. Het rooster kunt u vinden op 

www.cbf.nl ; 

3. Er mag slechts een week per jaar worden gecollecteerd; 

4. Er mag slechts in de opgegeven periode worden gecollecteerd; 

5. Bij gebruik van collectelijsten moeten deze het stempel van de gemeente 

dragen; 

6. Bij gebruik van collectebussen moeten deze gesloten en verzegeld te zijn; 

7. De medewerkende collectanten (-trices) moeten een leeftijd hebben van 

tenminste 16 jaar; 

8. Er mag na 21:00 uur niet meer worden gecollecteerd; 

9. Binnen 8 dagen na inzameling moet de opbrengst op de collectestaat ingevuld 

worden en doorgegeven worden aan de gemeente; 

10. De melder van de collecte is verplicht alle mogelijke maatregelen te nemen die 

redelijkerwijs kunnen worden verlangd, teneinde te voorkomen dat de 

gemeente, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik van de vergunning 

schade lijden.  
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