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We know government.

Aan Fundashon Wega di Number Korsou
t.a.v. de directeur, de heer C. Prince
Gaitoweg 5
Alhier

Willemstad, 16 oktober 2008

Kenmerk
Referentie
Onderwerp

f

Naar aanleiding van berichten uit de med.ia leiden wij af dat begin september 2008 nummerkantoor
"Robbies Lottery" .~n geautomatiseer.d systeem heeft geïntroduceerd voor de digitale verkoop van
loten van de "Wega di Number Korsou ", In verband met onze reguliere controle van de
jaarrekeningen van de Fundashon Wega di Number (FWNK) inclusief de door dit kantoor
georganiseerde Extra Loterij doen wij u een aantal vragen toekomen met betrekking tot enerzijds
de formele richtlijnen en procedures inzake de nummerverkoop en anderzijds de controle door
FWNK op de volledigheid van de opbrengsten uit de Extra Loterij van dit nummerkantoor.
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G.P.A. Becker BSc
Geautomiseerde lotenverkoop van Robbies Lottery

Heeft FWNK beoordeeld of de geautomatiseerde lotenverkoop van "Robbies Lottery" in
overeenstemming is ,met de Loterijverordening
(zoals
dan wel de
betreffende vergu. nnmg!1oude~ ve~~tre~te vergunmng? "'Y..:!ke actles heeft FWNK hIerbIj
ondernomen?
(j) ~.J'>~ .'''''';'-,""iI'l-I,)~ ; " .
Qj iJ.,~~___ VI.....),< ~z;.
~
en V/~ G .... -.. G ,,,'J..I.,.v<.: ~/'")fN.-y
L::.,'
De ge.automatiseerde verkoop van lote~ van de 'Wega di Number Korsou" houdt in da~
gebruIk wordt gemaakt v.!.n de geautonseerde bon boeken van de FWNK. Het gevolg hIervan
is dat de FWNK zonder additionele maatregelen thans geen zicht heeft op de volledigheid van
de verkopen van dit nummer kantoor. Kunt u aangeven welke beheersingsmaatregelen door de
FWNK zijn genomen ter waarborging van de volledigheid van de verkoop van loten door
"Robbies Lottery"?
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We know government.

Het feit dat geen gebruik wordt gemaakt van de geautoriseerde bonboeken van de FWNK
brengt met zich mee dat de FWNK geen inzicht heeft in de kopers van loten van "RObbie~.,
/..J t-Lottery" welke bij de trekkingen van de Extra Loterij mogen meedoen. Conform de huidige
'""~
procedure mogen alleen houders van een geautoriseerd lot aan de Extra Loterij participeren.
~
Kunt u aangeven welke acties door de FWNK zijn ondernomen om de participatie van deze t;.\. ~
personen nader te regelen.
.
1,. .....
De introductie van het geautomatiseerde systeem door Robbies Lottery heeft tot gevolg da
geen gebruik meer wordt gemaakt van de door FWNK geautoriseerde "bonnen". Hierdoor
.." zullen de opbrengsten uit verkoop van bonboeken dalen. Heeft FWNK een inschatting
gemaakt van deze omzetderving en van de gevolgen hiervan op het exploitatieresultaat van de
stichting?

Graag ontvangen wij de informatie inclusief eventuele documentatie met betrekking tot de
hierboven opgenomen vragen. Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen hebben
dan horen wij dat graag.

