Retourneren aan:
Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen,
Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300 AE ALMERE
MELDINGSFORMULIER als bedoeld in art. 2:22b, onder lid 4, van de APV 2011 voor een te houden
bijeenkomst van persoonlijke aard dan wel voor een bijeenkomst gericht op personen die niet of niet
rechtstreeks bij de activiteiten van onderstaande paracommerciële rechtspersoon betrokken zijn. Zie voor
nadere uitleg en de samenhang met andere regels de toelichting bij dit formulier.
Dit formulier moet uiterlijk twee weken vóór het plaatsvinden van de activiteit bij de burgemeester van Almere zijn
ingediend.
Gegevens rechtspersoon
Naam rechtspersoon

:

Adres en postcode

:

Correspondentie adres

:

Postcode en woonplaats

:

Gegevens aanvrager/contactpersoon
Naam

:

Adres en postcode

:

Woonplaats

:

Functie

:

Telefoonnummer

:

E- mail _____________

Aantal meldingen:
Deze melding is nr. ____

(svp invullen) van het betreffende kalenderjaar (maximaal 6)

Datum bijeenkomst/activiteit: ______________
Soort bijeenkomst/activiteit:

van _______ uur tot _______ uur

___________________________________________________________________

Melder verklaart hierbij het gehele formulier naar waarheid te hebben ingevuld d.d.

Naam:

Handtekening:

__

Toelichting
Paracommercie
Paracommercie wil zeggen dat bepaalde rechtspersonen (stichtingen en verenigingen) zich naast hun
hoofdactiviteit (statutaire doelstelling) ook bezig houden met (semi)commerciële activiteiten zoals het
faciliteren van horeca- activiteiten. Dit kan een vorm van oneerlijke concurrentie opleveren doordat hierbij
gebruik wordt gemaakt van directe of indirecte voordelen zoals subsidiëring, fiscale vrijstellingen, het werken
met vrijwilligers et cetera. Deze voordelen, direct dan wel indirect, kunnen (mede) de prijsstelling van de
horecadiensten die aangeboden worden, beïnvloeden.
Met oog op de afweging geen onnodige beperkingen op te leggen en rekening te houden met oneerlijk
concurrentie, is in artikel 2:22b lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening 2011 (APV 2011) de
mogelijkheid geboden om jaarlijks maximaal 6 bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten
die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van desbetreffende
rechtspersoon betrokken zijn, te houden. Daarvoor moet dan twee weken vóór de bijeenkomst een melding
worden ingediend.
Hieronder vallen de volgende activiteiten en waarbij dus tevens alcoholhoudende drank mag worden
verstrekt:











Bruiloften;
Verjaardagsfeesten;
Barbecueavond;
Feestavond;
Koffietafels;
Condoleancebijeenkomsten;
Recepties;
Carnaval;
Concerten;
Gebruik van de inrichting door een andere paracommerciële vereniging of instelling.

Dit overzicht is niet limitatief, maar geeft een beeld van de bijeenkomsten die op dit moment bekend zijn en
die in ieder geval vallen onder bovengenoemd artikel uit de APV 2011.
Aanvullende informatie
Sluitingstijden.
Op grond van artikel 2:18 van de Algemene plaatselijke verordening (APV 2011) zijn openbare inrichtingen,
waaronder begrepen (sport)kantines, gesloten van maandag tot en met zondag tussen 00.00 uur en 06.00
uur.
Geluid
Op grond van artikel 4:3 lid 1 van de APV 2011 is het een inrichting toegestaan om maximaal 6 incidentele
festiviteiten te houden waarbij de wettelijke geluidsnormen niet van toepassing zijn mits de houder van de
inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het gemeentebestuur hiervan in kennis
heeft gesteld, via een meldingsformulier.

