
Jaarlijkse bijdragen aan goede doelen 

Extra projecten 

Eénmalige schenkingen 

Clubs en verenigingen

Jeugdopleidingen Eredivisie

€ 41 miljoen

 € 3 miljoen 

€ 4 miljoen

€ 5 miljoen

€ 4 miljoen

ORGANISEREN VAN DE LOTERIJ

48 GOEDE DOELEN EN 3.056 CLUBS EN VERENIGINGEN
ONTVANGEN € 57 MILJOEN

1,4 MILJOEN PRIJZEN TER WAARDE VAN € 43 MILJOEN*

•  VriendenLoterij valt onder de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V., waartoe ook
de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij behoren.

• Dit zijn organisaties zonder winstoogmerk met een ANBI-status.
•  Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen is 100% eigenaar van de Holding. De

aandelen zijn onverhandelbaar en er wordt geen dividend uitgekeerd.
•  Bij de drie Loterijen zetten 609 mensen zich in voor o.m. werving van loten, verdeling naar

goede doelen, service aan deelnemers en uitreiking van prijzen.
• De loterij organiseert 14 trekkingen per jaar.
•  Toezicht: Ministerie van Veiligheid en Justitie, Kansspelautoriteit, PwC, NMi Certin, Notaris,

Reclame Code Commissie, ACM, Autoriteit persoonsgegevens.
•  Ambassadeurs: o.a. Richard Krajicek, Irene Moors, Gerard Joling, Wolter Kroes, Lucille

Werner, Esther Vergeer en Dennis van der Geest ondersteunen de missie van de Loterij.

Verdeling:

• 1x € 2 miljoen en 2x € 1 miljoen**
• Elke maand € 100.000 en € 25.000**
• 3x per maand € 10.000
• 4x per jaar de VriendenPuntenPrijs die kan oplopen tot € 540.000 aan het eind van het jaar
•  Veel VriendenLoterij-prijzen zijn leuk voor winnaars én hun vrienden of familie. Denk aan 350.000

prijzen in de PrijzenMarathon Spieren voor Spieren
•  Naast geldprijzen ook prijzen in natura, zoals 94 Volkswagens Polo via de AutoJackpot, Landal- of

wellnessarrangementen, hotelovernachtingen, dierentuinkaartjes, dinercheques,
bioscoopbonnen, musical-arrangementen of speciale dinnershows met Gerard Joling. Daarnaast
ook led-tv’s, iPads, iPhones, fietsen en Rituals-pakketten. En bij de Prijs naar Keuze kon de
winnaar in de Prijzenshop zelf kiezen uit boeken, dvd’s, spellen of cadeaubonnen.

• Winkans per trekking: 1 op 4
* inclusief verkregen kortingen bij de inkoop van naturaprijzen.
**geldprijzen van € 25.000 en hoger worden gedeeld als er meerdere winnaars zijn met dezelfde laatste cijfers.

1998 - 2016: ruim € 787 miljoen voor gezondheid en welzijn
De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met 
onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat 
zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven 
kunnen leiden. Ook steunen wij mensen in hun ambitie om een 
bijdrage aan de maatschappij te leveren. Wij werven fondsen 
voor onze goede doelen en geven bekendheid aan hun werk door 
het organiseren van een loterij.

@vriendenloterijVriendenloterij VriendenLoterijyoutube.com/user/vriendenloterij
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