
Online Familiebingo,  

georganiseerd door Wij zijn Bovensmilde en Café The Bridge 

 

 

SPELREGELS (onder voorbehoud van wijzigingen) 

 

Kosten 

- Familiebingokaarten kosten 10 euro per setje (1 kaart per ronde) 

Er zijn 3 bingorondes met 3 prijzen en 1 superronde met een superprijs. Het is toegestaan 

om meerdere familiebingokaarten te kopen. 

 

- Een kinder-/jeugdsetje kost 2,00 euro (3x lootje met een prijs en 2x bingokaarten met 3 

prijzen). Deze zijn niet los te bestellen, alleen in combinatie met een familiebingokaart, 

maximaal 1 set per kind.  

 

Coronaproof 

- Volg te allen tijde de maatregelen van de RIVM. 

- Het is de bedoeling dat gezinnen meedoen, waarbij volgens de huidige maatregelen 1 

gast is toegestaan. Het is dus niet de bedoeling dat er teams samengesteld worden uit 

meerdere huishoudens. 

- Bingokaarten worden thuis bezorgd binnen een straal van 10 km. 

- De prijzen worden thuis bezorgd (uiterlijk op zondag 21 februari 2021). 

 

Opgave 

- Opgeven kan door het aanmeldformulier in te vullen (zie www.wijzijnbovensmilde.nl of 

de facebookpagina van Wij zijn Bovensmilde). U kunt het aanmeldformulier ook 

verkrijgen via whatsapp: 06-21286649 of mail: info@wijzijnbovensmilde.nl. 

- Bij opgave dient een mobiel nummer vermeld te worden waarop een tikkie ontvangen 

kan worden voor het te betalen bedrag. Na betaling worden de bingokaarten uiterlijk 

zaterdagochtend 20 februari a.s. (of zo spoedig mogelijk) thuis bezorgd. 

 

 

  

http://www.wijzijnbovensmilde.nl/


Livestream 

- De presentatie van de bingo vindt plaats door middel van een livestream en is dus 

afhankelijk van de techniek. Storingen zijn helaas niet uit te sluiten, we hopen op begrip 

daarvoor.  

- De link voor de livestream wordt voorafgaand aan de bingo per whatsapp en per mail 

verstrekt.  

 

Bingo 

- Er wordt een whatsapp groep aangemaakt (waar per familie 1 persoon in zit). Als u bingo 

heeft, laat u dat in de whatsapp groep weten door middel van het woord “bingo” en een 

foto van uw bingokaart.  

- Wilt u niet in de appgroep, dan kunt u apart appen buiten de whatsappgroep. U mist dan 

de nummers die bekend worden gemaakt via de appgroep als de verbinding eventueel 

wegvalt.  

- Zijn er meerdere bingo’s, dan krijgt 1 persoon de hoofdprijs en de rest een troostprijs. Dit 

wordt bepaald door het trekken van nummers. 

 

- Alleen bingokaarten/lootjes met WZB stempel en (familie)naam zijn geldig.  

- Bij discussies heeft de jury het laatste woord.  


