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Stichting John Schokker Foundation
t.a.v. de heer J. Schuil
p/a Bloemersmaborg 2
9722 WH GRONINGEN

Datum 20 oktobe r 2O2O
Onderwerp Wijzigingsbesluit incidentele kansspelvergunning I39L7

Geachte heer Schuil,

Op l2oktober 2020 heeft u, namens StÍchting John Schokker Foundation,
verzocht om een wijziging van de vergunning voor een kansspell. U verzoekt om
wijziging van de trekkingsdatum2, vanwege de beperkte mogelijkheden om loten
te verkopen door COVID-19 (Corona) en de daaruit voortvloeiende
maatregelingen van de overheid.

Op 26 juni 2020 heb ik de gevraagde vergunning verleend onder nummer t3gL7
aan: Stichting John Schokker Foundation, KvK-nummer 6755O3L7 (hierna: de
vergunninghouder).

1. Afweging en motivatie
Uw verzoek heeft betrekking op een koftlopende3 loterij waarvan de opbrengst
bestemd is voor een algemeen belang, en is hiermee een zogenaamd incidenteel
goededoelenkansspel. Vergunningen voor een incidenteel goededoelenkansspel
worden slechts gewijzigd op grond van bepaalde gronden die in het bijzonder
samenhangen met de duur van het kansspel. BÍj de administratieve voorbereiding
van het wijzigingsverzoek vergunningverlening heb ik gecontroleerd of u voldoet
aan de voonrvaarden die de wet- en regelgeving stellen. Hierbij is niets
geconstateerd wat het wijzigingsvezoek in de weg staat. Er zijn mU ook geen
andere feiten of omstandigheden bekend die zich tegen de wijziging van de
eerder afgegeven vergunning vezetten.

2. Besluit
Ik verleen de gevraagde wijziging van de hierboven afgegeven vergunning.

l Vergunning zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, eerste volzin, van de Wet op de
kansspelen.
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Kansspelautoriteit
Afdellng Toezlcht & Aanbleder

RlJnstraat 50
2515 XP Den Haag
Postbus 298
2501 CG Den Haag
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Contactpersoon
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Ons kenmerk
oL,o76.3L7

Bij beantwoordíng de datum
en ons kenmerk vermelden.

2 De nieuwe trekkingsdata dienen binnen de in de vergunning
maanden te vallen.
3 Het is vaste praktijk hieruoor een maximale terrnijn van zes
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De verg unni ngsvoorschriften wijzigen als volgt :

3. De vergunninghouder mag de loten (laten) verkopen in de periode van
26 juni 2020 tot en met 1 december 2O2O. De vergunninghouder moet de
trekking(en) laten plaatsvinden op 1 december 2020.

Wordt vervangen door:

3, De vergunninghouder mag de loten (laten) verkopen in de periode van
26 juni 2020 tot en met 15 februari 202L. De vergunninghouder moet de
trekking(en) laten plaatsvinden op 15 februari 2021.

De andere vergunningsvoorschríften veranderen niet. Ik adviseer u daarom om
dit besluit b'rj de oorspronkelijke vergunning te bewaren.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,
voor deze,
bla

mr. Geraldine L.A.M. Huijssoon
Hoofd afdeling Toezicht & Aanbíeder

Bealaar maken
U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te
dienen binnen zes weken na bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift
sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit
Afdeling Juridische Zaken & Ontwikkeling
Postbus 298
2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde
geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

uw naam en adres;
de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
een kopie van de beslissing;
de gronden van uw bezwaar;
uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure'Bezwaar en beroep tegen
beslissingen van de overheid' downloaden.
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