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1. Inleiding 

Dit Financieel Reglement van de Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL) 

geeft weer hoe de opbrengsten van de SNL-loterijen ten goede komen aan de goede 

doelen.  

 

2. SNL-loterijen 

De Stichting Samenwerkende Non-Profit Loterijen (SNL) heeft vijf participanten die  

6 goede doelenloterijen organiseren. SNL is de vergunninghouder voor deze loterijen.  
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Hoofdregel: Tenminste 75% van de totale loterijopbrengsten komt rechtstreeks ten 

goede aan de goede doelen, waarbij afdrachten boven € 25.000,-- uitsluitend worden 

afgedragen aan organisaties met een ANBI-status. De loterijopbrengsten komen binnen 

bij de SNL-participant, waarna de regels van de verdeling van de opbrengst in werking 

treden. 
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3. Verdeling loterijopbrengsten 

De afdracht van de KWF Loterij komt in zijn geheel ten goede aan de Stichting Koningin 

Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding.  

 

Voor de overige SNL-loterijen gelden onderstaande regels van verdeling.  

Lokale verenigingen, stichtingen, scholen en (Scouting)groepen die geld willen of nodig 

hebben voor sociale, culturele, sport-, jeugd- of welzijnsactiviteiten melden zich bij de 

SNL-participant als deelnemer. Onder aansturing van de deelnemer gaan lokale 

vrijwilligers op pad om loten te verkopen voor 'hun' goede doel. Zo wordt de opbrengst 

van de lotenverkoop 'geoormerkt', waardoor afdracht naar evenredigheid van verkochte 

loten kan plaatsvinden. 

 

De opbrengst van deze SNL-loterijen wordt op basis van een vooraf afgesproken 

verdeling van afdracht tussen SNL-participant en lokale deelnemers verdeeld.  

 

SNL-Loterij Verdeling opbrengst 

 
Naar evenredigheid 

aantal verkochte loten 

Na aftrek kosten 

(kosten maximaal 25% 

van de loterijopbrengst) 

 

50% 

deelnemende scholen 

en/of organisaties 

Stichting Nationaal 

Jeugdfonds Jantje Beton 

 
80% 

deelnemende 

goede doelen 

Algemene reserve 

Nationale Stichting Grote 

Clubactie 

 

80% 

deelnemende 

organisaties 

Algemene reserve 

Nationale Stichting Grote 

Clubactie 

 
60% 

deelnemende 

Scoutinggroepen 

Scouting Nederland 

Fonds 

 
40% 

deelnemende 

Zonnebloem afdelingen 

Nationale Vereniging de 

Zonnebloem 

 

Begunstigde (lokale) goede doelen kunnen eerst dan een bijdrage uit de opbrengst van 

de loterij ontvangen nadat zij daartoe een overeenkomst met de betreffende SNL-

participant hebben gesloten, danwel zich akkoord hebben verklaard met de 

deelnamevoorwaarden. 


