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Aanvullend aanvraagformulier bij aanvraag 
evenementenvergunning voor vechtsportgala’s  
 
       Aanvraagnummer(s):      
       Zaaknaam :     
       Straat + huisnr. :      
       Postcode :      
       Plaatsnaam :      
 
Dit aanvraagformulier maakt onderdeel uit van de aa nvraagprocedure voor de 
evenementenvergunning voor vechtsportgala’s. Bij he t aanvraagformulier behoren diverse stukken 
die bij de aanvraag ingeleverd dienen te worden.  
 

1a Voor welk evenement wordt een vergunning aangevraagd? 
             

1b Welke ondernemingsvorm wordt er toegepast?  
 

� BV 
� NV 
� Vereniging 
� Stichting 
� Buitenlandse rechtsvorm/persoon:  Land:       

                                                            Rechtsvorm:      
� Anders:       

1c Wordt een andere handelsnaam gebruikt voor de onderneming dan de statutaire naam? 
 

� Nee 
� Ja, zo ja welke(n):          

1d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vul hieronder de gegevens van de rechtspersoon in: 

Statutaire naam RP:            

Straat + huisnr.:            

Plaatsnaam:        Postcode:      

Telefoonnr.:        Fax:       

E-mail:         Fiscaal nummer:     
 
Vul de gegevens van alle Bestuursleden van deze rechtspersoon in op bijlage 1 . 
 
 

Lever de volgende bescheiden in: 
 
� Per bestuurder van de rechtspersoon en leidinggevende een kopie van identiteitskaart/ 

paspoort/ verblijfsvergunning.  
� Verklaring van de Belastingdienst omtrent betalingsgedrag van de aanvrager(s) (slechts op 

verzoek van het bestuursorgaan) . 
� Oprichtingsakte en/of statuten van de rechtspersoon. 
� Kopie van het aandeelhoudersregister. 
� Arbeidscontract(en) tussen exploitant en leidinggevende(n). 
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2a Drijft/ drijven de rechtspersoon en/of bestuurders van de rechtspersoon in Nederland of in het 
buitenland (een) andere niet-beursgenoteerde onderneming(en) of heeft/hebben de rechtspersoon 
en/of bestuurders van de rechtspersoon deze binnen de afgelopen vijf jaar gedreven? 
 
� Nee, ga door naar vraag 3 
� Ja, welke: 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             
  

Lever de volgende bescheiden in: 
 

� Per onderneming vennootschapsakte/ statuten  
� Per onderneming aangeven wie de eigenaren van de onderneming, bestuurders, 

commissarissen, commanditaire vennoten, procuratiehouders, gevolmachtigden of houders 
van 5% of meer van de aandelen van de vennootschap zijn. 

 
  
3 Is/ zijn de rechtspersoon en/of bestuurders van de rechtspersoon in Nederland of in het buitenland op 

andere wijze bij (een) andere niet-beursgenoteerde onderneming(en) betrokken of binnen de 
afgelopen vijf jaar betrokken geweest? (Let op: Als u geen leiding geeft/ heeft gegeven of 
zeggenschap heeft/ heeft gehad in deze onderneming(en) kunt u direct naar vraag 4 gaan) 
 
� Nee, ga door naar vraag 4 
� Ja, welke en in welke hoedanigheid?  

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             
 

Lever de volgende bescheiden in: 
 

 � Per onderneming vennootschapsakte/ statuten 
� Per onderneming aangeven wie de eigenaren van de onderneming, bestuurders, 

commissarissen, commanditaire vennoten, procuratiehouders, gevolmachtigden of houders 
van 5% of meer van de aandelen van de vennootschap zijn. 

 
 

4 Is/zijn de bestuurders van de rechtspersoon / leidinggevende binnen de afgelopen vijf jaar 
veroordeeld, een schikking aangegaan met het Openbaar Ministerie of in negatieve zin in aanraking 
geweest met de politie? 
 
� Nee, ga door naar vraag 5 
� Ja, vul hieronder de gegevens in: 

1. Naam:             

       Strafbaar feit:         Datum:    

2. Naam:             

 Strafbaar feit:         Datum:    
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5a Heeft/ hebben de rechtspersoon en/of bestuurders van de rechtspersoon opeisbare schuld(en)? 
 
� Nee, ga door naar vraag 6  
� Ja, aan de Belastingdienst, kantoor:       
� Ja, aan de volgende schuldeiser(s): 

1.           

2.           

3.           

 
� U dient het aflossingsschema met de Belastingdienst/schuldeiser(s) over te leggen. 

5b Is er door de rechtspersoon en/of bestuurders van de rechtspersoon geld geïnvesteerd in de 
onderneming? 
 
� Nee, ga door naar vraag 6 
� Ja 

5c Is/zijn de Belastingdienst/schuldeiser(s) op de hoogte van deze investering? 
 
� Nee  
� Ja 

 
6a Is er advies gevraagd bij het invullen van dit formulier? 

 
� Nee, ga door naar vraag 8 
� Ja, vul de gegevens in van degene die advies heeft gegeven: 

 
 Naam:        Voornaam(en):      

(Let op: Indien dit is gebeurd op grond van een bedrijfsmatige activiteit: vul de gegevens met 
betrekking tot de onderneming in, anders de persoonsgegevens van degene die advies heeft 
gegeven.) 
 
Onderneming:             

Soort onderneming:            

Statutaire naam:            

Straat + huisnr.:            

Postcode:      Plaatsnaam:        

Geboortedatum:     Geboorteplaats:       

6b Wat is de reden dat er om advies is gevraagd? 

            

             

 
7 Wordt/worden de rechtspersoon en/of bestuurders van de rechtspersoon gefinancierd door een 

bankinstelling of (een) andere financier(s)? 
 
� Nee, ga door naar vraag 9 
� Ja, vul hieronder in wie deze financiering verstrekt: 
 
1. Financier:      Soort financiering:       

2. Financier:      Soort financiering:       

3. Financier:      Soort financiering:       

� U dient per financier een (gewaarmerkte) financieringsovereenkomst van de bank of notaris, 
getekend door u en de bankinstelling of andere financier over te leggen. In geval van een 
onderhands contract met de financier dient u het onderhandse contract over te leggen.  
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8a Wordt de onderneming waarvoor de vergunning wordt gevraagd met eigen geld gefinancierd? 

 
� Nee, ga door naar vraag 9 
� Ja 

8b Hoe heeft/ hebben de rechtspersoon en/of bestuurders van de rechtspersoon dit eigen vermogen de 
afgelopen 5 jaar verdiend?  
            

            

             

� U dient de jaaropgaven van de laatste drie kalenderjaren over te leggen. 
� U dient de belastingaangiften en/of aanslagen over de laatste drie kalenderjaren over te 

leggen.  
8c Heeft/ hebben de rechtspersoon en/of bestuurders van de rechtspersoon geld middels een erfenis/ 

schenking verkregen? 
 
� Nee, ga door naar vraag 9 
� Ja  
 

� U dient een door de notaris gewaarmerkte boedelverdeling/ schenkingsakte, dan wel een 
gelijkwaardig document, afgegeven door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land 
van oorsprong of van herkomst over te leggen. 

 
9 Indien de vragen 7 en 8a met “nee” zijn beantwoord:  

 
 U heeft aangegeven dat u geen financier(s) heeft en dat u de onderneming niet met eigen geld 

financiert: hoe wordt uw onderneming dan wel gefinancierd? 

            

            

            

             

 
10 Uw ondertekening houdt in dat u dit aanvraagformulier naar waarheid heeft ingevuld, waarbij u de 

inhoud van de vragen heeft begrepen. 
 
Plaatsnaam:       
 
Datum:      
 
In hoedanigheid van:       
 
Handtekening(en) aanvrager(s): 
 
 
 
 
 
Naam:      Naam:      Naam:      
 
 
NB: Een onvolledige ingeleverd aanvraagformulier en /of een weigering gegevens te verstrekken kan 
leiden tot het buiten behandeling laten van de aanv raag, dan wel het weigeren of intrekken van de 
vergunning. Het opzettelijk verschaffen van onjuist e informatie en/of het opzettelijk nalaten informat ie te 
verstrekken is strafbaar in de zin van artikel 227a  en 227b Wetboek van Strafrecht en kan leiden tot 
weigering of intrekking van de vergunning op grond van artikel 3, zesde lid Wet Bibob.  

 


