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Inschrijf- en lotingsprocedure K.S.V. Sanctus Virgilius 2020 
 

A. Samenvatting procedures 

Inschrijving 

Jezelf inschrijven bij Virgiel kan via de website. Door op de knop “Inschrijven” te drukken 

kom je terecht bij het inschrijfformulier. Hier geef je enkele persoonsgegevens op en verklaar 

je je officieel te willen inschrijven bij K.S.V. Sanctus Virgilius. Inschrijven bij Virgiel kan 

gedurende de volgende inschrijvingsmomenten: 

- Het eerste inschrijfmoment vindt plaats van 29 juli tot en met 3 augustus; 

- Verder kun je je gedurende de hele OWee, die plaatsvindt van 14 augustus tot en met 

23 augustus, inschrijven. 

 

Loting 

Het lotingsproces bestaat uit twee rondes. De eerste ronde bestaat uit vier lotingsmomenten. 

Per lotingsmoment is er dezelfde kans om ingeloot te worden. Na je inschrijving doe je 

automatisch mee aan het eerstvolgende lotingsmoment van ronde 1. Mocht je nog niet 

ingeloot worden in ronde 1, ga je automatisch door naar ronde 2. Ronde 2 heeft één  

lotingsmoment, deze vindt plaats aan het eind van de OWee.  

 

Met deze lotingsprocedure garanderen we een gelijke kans om ingeloot te worden, ongeacht 

moment van inschrijven. Tegelijk kunnen we zo vroeg mogelijk mensen inloten en hiermee 

duidelijkheid verstrekken over het vervolg van je inschrijving en kenningmakingstijd. 

De precieze lotingsprocedure wordt onder het kopje ‘lotingsprocedure’ verder uitgelegd. 

 

Na inloting 

Wanneer je ingeloot bent, ontvang je een mail met de link naar het officiële inschrijfformulier. 

Hierin worden relevante gegevens, zoals persoons-,  medische en incasso gegevens, 

opgevraagd die nodig zijn om deel te nemen aan de KennisMakingsTijd (KMT). Na het 

invullen van deze bevestiging wordt er vanuit de organisatie contact met je opgenomen om 

je deelname officieel te maken.  
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B. Specificaties procedures 

Lotingsprocedure 

De bijgevoegde afbeelding (zie afbeelding 1) geeft in het kort de verschillende stromen binnen 

de lotingsprocedure weer. Hierna volgt een uitleg over deze afbeelding om het proces verder 

toe te lichten.  

 
      Afbeelding 1: lotingsprocedure 

 

Basisprincipes 

- Belangrijk is om te weten dat je je maar één keer in kan schrijven.  

- Voor elke inschrijving is er een gelijke kans om ingeloot te worden. 

 

Uitleg per lotingsmoment 

De lotingsprocedure bestaat uit vijf verschillende onderdelen.  

 

Ronde 1 

❖ Moment 1  

Open:  Woensdag 29 juli 12:00 tot en met maandag 3 augustus 12:00  

Uitslag:  Uiterlijk 14 augustus  

Vanaf woensdag 29 juli 12:00u tot en met maandag 3 augustus 12:00u heb je de 

mogelijkheid je in te schrijven voor dit eerste lotingsmoment. Je ontvangt de uitslag 

hiervan uiterlijk 7 augustus. 

❖ Moment 2  

Open: Vrijdag 14 augustus 17:00u tot en met zondag 23 augustus 18:00u 

Uitslag:  Uiterlijk maandag 24 augustus  
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De vierde mogelijkheid tot inschrijven vindt plaats vanaf donderdag 20 augustus 

12:00u tot en met zondag 23 augustus om 18:00u. Je ontvangt de uitslag hiervan 

uiterlijk maandag 24 augustus. 

 

Ronde 2 

Uitslag:  Uiterlijk maandag 24 augustus  

De tweede ronde en loting is voor iedereen die in de eerste ronde geen plekje heeft 

gekregen. De uitslag van de vijfde loting zal uiterlijk maandag 24 augustus bekend 

zijn. Er is dus een grote kans dat je toch nog wordt ingeloot en een plek krijgt bij de 

KMT. Er vindt hier dus geen inschrijfmoment plaats, wanneer je je al eerder 

ingeschreven hebt en uitgeloot was, neem je automatisch deel aan deze loting.  

 

 

 

Voorbeeldsituaties inschrijfproces 

1. Voorbeeld 1 

Pietje schrijft zich op 1 augustus in bij Virgiel. Hiermee rolt hij automatisch in het eerste 

volgende lotingsmoment, namelijk moment 1 op 14 augustus. Pietje wordt ingeloot, krijgt het 

officiële inschrijfformulier, vult dit in en is verzekerd van een plekje in de KMT.  

2. Voorbeeld 2  

Pietje schrijft zich op 1 augustus in bij Virgiel. Hiermee rolt hij automatisch in het eerste 

volgende lotingsmoment, namelijk moment 1 op 14 augustus. Pietje komt niet door Ronde 1, 

hiermee komt hij in de pot van Ronde 2. Op maandag 24 augustus vindt de loting plaats van 

alle mensen die niet in Ronde 1 waren ingeloot en daarmee automatisch meedoen in de loting 

van Ronde 2. Pietje hoort uiterlijk 24 augustus of hij is ingeloot. Pietje wordt ingeloot, krijgt 

het officiële inschrijfformulier, vult dit in en is verzekerd van een plekje in de KMT.  


