Tips en spelregels
bij de organisatie van een GZBingo in de gemeente
Inhoud speldoos
•
•
•
•
•

Bingokaarten voor 5 rondes
50 viltstiften
5 verhalen, inclusief 1 kinderverhaal
Tips voor de organisatie
Kerkbladartikel (digitaal via www.gzb.nl/gzbingo)

Voorbereiding
• Kies een moment dat in de gemeente past: een
zaterdagmorgen of zaterdagmiddag bijvoorbeeld.
Een avond is voor ouderen en kinderen vaak minder
geschikt. Een herfst- of voorjaarsvakantie kan ook een
leuk moment voor een bingo zijn.
• Denk ook eens aan een alternatief als een ontbijtbingo:
een gezellig gemeente-ontbijt en daarna wat
bingorondes spelen.
• Plaats een bericht in de kerkbode, de weekbrief, op de
website van de gemeente en deel eventueel ook flyers/
persoonlijke uitnodigingen uit. Bied eventueel voor
ouderen vervoer aan.
• U bent uiteraard niet verplicht om alle verhalen te
gebruiken; kies uit wat het meeste aanspreekt.
• Stel de spelregels van tevoren vast: wat kost een
bingokaartje, mogen mensen er meer per ronde kopen,
zit de catering erbij inbegrepen, etc.

Het GZBingo-moment
• Zorg voor een goede geluidsinstallatie + microfoon.
Test van tevoren of het geluid overal in de ruimte goed
te horen is.
• Hartelijke ontvangst
• Koffie/thee/frisdrank met iets lekkers erbij
• Een heldere spreekstem
• Jury/assistent die kan controleren of de bingoroeper
daadwerkelijk bingo heeft
• Prijsjes voor de winnaars

Prijzen
• U kunt er zelf voor kiezen of u bingo laat roepen bij 5
getallen op een rij (horizontaal | verticaal | diagonaal)
of alleen bij een volle kaart. Communiceer dit helder
van tevoren.
• Zorg voor wat kleine grappige prijsjes: het hoeft niet
duur te zijn, het gaat om het idee. Bijna iedereen heeft
wel wat nieuwe (ongebruikte) dingen thuis staan die
u als commissie kunt verzamelen. Een surprise-ei, een
kaars, bellenblaas, geurstokjes. Een bezoekje aan de
Action o.i.d. biedt kansen.

• Afhankelijk van de doelgroep zorgen voor passende
prijzen.
• Maak zelf een inschatting of lokale ondernemers de
afgelopen periode al veel gevraagd zijn en of je hen wel
of niet benadert.

Fondsenwerving
• Vraag een toegangsprijs of verkoop de kaartjes voor
een bedrag per stuk (€ 1,50 tot € 2,50). De prijs van een
kaartje kan wat duurder zijn als de consumpties zijn
inbegrepen of wat goedkoper als u koffie/thee apart
laat betalen.
• Communiceer duidelijk waarvoor de opbrengst van de
bingo bestemd is.
• De opbrengst van de GZBingo is welkom op IBAN NL91
INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag ‘GZBingo’
vermelden.
• Wanneer een gemeente aan een specifieke
zendingswerker verbonden is, kan de opbrengst ook
voor deze werker bestemd worden.

Spelregels (u kunt deze naar eigen inzicht
aanpassen – moeten wel vooraf helder zijn)
• Het spel duurt net zolang tot een van de spelers vijf
nummers op een rij heeft.
• Dit mag zowel horizontaal, verticaal als diagonaal zijn.
• De speler die vijf nummers op een rij heeft, roept “BINGO”.
• De spelleider controleert of het klopt door de speler
de nummers van de winnende BINGO-rij op te laten
noemen.
• Als een speler BINGO heeft geroepen zonder dat dit
klopt, moet hij/zij opnieuw beginnen met een lege
kaart.
• Als twee spelers tegelijkertijd BINGO hebben, is degene
die het eerste BINGO heeft geroepen de winnaar.
• Het spel is afgelopen als iemand BINGO heeft. Maar u
kunt ook doorspelen om te kijken wie het eerste een
hele BINGO-kaart vol kan krijgen.

Na afloop
• Bedank alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en
steun aan het zendingswerk.
• Sluit de bijeenkomst af met gebed waarin voorbede
voor het zendingswerk waaraan jullie als gemeente
verbonden zijn een plek heeft.
• Plaats een kort berichtje in het kerkblad/de weekbrief
met een terugblik + de eindopbrengst.

Goed om te weten
Wilt u een bingo organiseren, en die ook buiten de
eigen kring promoten, dan moet u officieel aan een paar
wettelijke voorwaarden voldoen. Die voorwaarden staan in
artikel 7c van de Wet op de Kansspelen. Het gaat om:
• De bingo mag alleen georganiseerd worden door een
Nederlandse vereniging, die al drie jaar bestaat.
• De vereniging die de bingo houdt, moet een duidelijk
beschreven doel dienen, en dat doel mag niet het
organiseren van kansspelen of gokspellen zijn.
• Er is een limiet voor wat betreft de hoogte van het
prijzengeld, of de waarde van de prijzen. In geld
uitgedrukt mogen die niet hoger zijn dan € 400,- (per
prijs, serie prijzen of per set) en de gezamenlijke

waarde van alle prijzen die er te winnen zijn mag niet
meer bedragen dan € 1.550,-.
• De opbrengst van de bingo moet ten goede moet
komen aan een algemeen belang.
• Een vergunning is niet verplicht, maar u moet het wel
melden: de bijeenkomst voor de bingo moet minimaal
14 dagen van te voren worden gemeld. Dit moet gemeld
worden aan de burgemeester en wethouders van de
desbetreffende gemeente waar bingo(avond) zal
plaatsvinden. U moet hierbij eveneens de exacte locatie
en het tijdstip van de bijeenkomst doorgeven. Hoewel
u dus geen toestemming hoeft te vragen middels
een vergunning, bent u wel verplicht de bingo aan te
melden.

Alvast een heel goede, gezellige, leerzame en leuke GZBingo gewenst!

