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De lotto, hoe werkt het? 
 
De lotto vormt een belangrijke bron van inkomsten voor Wijkvereniging 'De Armenhoef". 
Iedereen die de wijkvereninging wil ondersteunen kan mee doen met de lotto. De lotto is 
dus niet alleen voor leden van de wijkvereniging. 
 
Om mee te doen kiest u één of meer beschikbare nummers uit de range van 1-45. U speelt in 
principe steeds met het(de) dezelfde nummer(s). Als u op een gegeven moment toch met een 
ander nummer wilt spelen, dan is dat natuurlijk te wijzigen in een ander, nog beschikbaar 
nummer. De nummers die al meedoen en de nog beschikbare nummers zijn op elk moment 
bekend bij het secretariaat en zullen (mogelijk met enige vertraging) ook op de website van 
de wijkvereniging worden gepubliceerd. 
 
De inleg voor de lotto bedraagt in 2010 €2,50 per maand per nummer. Aanpassingen van dit 
bedrag zullen alleen plaatsvinden na goedkeuring door de leden op de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering. Om de hoeveelheid administratieve handelingen te beperken, vragen wij 
u om de wijkvereniging toestemming te geven om het maandelijks verschuldigde bedrag 
voor de lotto van uw bankrekening af te mogen schrijven. In uitzonderlijke gevallen is het 
ook mogelijk om het bedrag contant te betalen. 
 
Elke week vindt er een trekking plaats van het winnende nummer. Op dit moment 
gebruiken we daarvoor de trekking zoals gepubliceerd op de website van de Sponsor Bingo 
Loterij (www.sponsorbingoloterij.nl). We maken hierbij gebruik van de getrokken getallen 
bij 'Brons'. In deze pool zitten 45 getallen waarvan er wekelijks 38 getrokken getallen in de 
volgorde van trekking op de website worden gepubliceerd. Het winnende nummer van de 
lotto van de Armenhoef is het eerste getrokken nummer van de lijst Brons waarmee iemand 
meedoet met de lotto. In het uitzonderlijke getal er niemand meedoet met één van de 
getrokken nummers zal het prijzenbedrag voor die trekking op worden geteld bij de 
trekking van een week later. 
 

 



Ingeval het aantal vergeven nummers de 45 heeft bereikt, dan zal een tweede pool worden 
ingesteld. Deze zal gebruik maken van de getrokken getallen zoals gepubliceerd bij 'Zilver' 
bij de trekking van de Sponsor Bingo Loterij. 
 
De systematiek van de lotto is: 50% van de inleg is voor de wijkvereniging en 50% van het 
ingelegde geld wordt weer uitgekeerd. Dit geld wordt gedeeld door 5 om voor elke week in 
de maand een winnaar te hebben. In maanden met maar 4 zondagen wordt op de laatste 
zondag van de maand een extra winnend getal getrokken. De winnaars zullen eens per 
maand kun gewonnen prijs (of misschien wel prijzen) ontvangen. Naarmate er meer mensen 
meedoen met de lotto wordt het te winnen prijsbedrag groter, maar de kans om te winnen 
kleiner. Als er minder mensen meedoen zijn de prijzen kleiner, maar heeft u wel meer kans 
om wat te winnen. Het gemiddelde te winnen bedrag is daarom onafhankelijk van het aantal 
deelnemers aan de lotto. Maar dat geldt natuurlijk niet voor de wijkvereniging: hoe meer 
mensen meedoen, hoe meer geld de wijkvereniging ter beschikking krijgt voor de organisatie 
van activiteiten! 
 
 
Heeft u nog vragen over lotto, dan kunt u terecht bij het bestuur. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


