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Voorwoord
Beste jongere
Beste organisator
Omdat we er vanuit gaan dat de jeugd zich op verschillende momenten moet kunnen
amuseren, vond ik het als jeugdraadvoorzitster handig om een fuifdraaiboek op te stellen.
Dit draaiboek is dan ook tot stand gekomen vanuit de Jeugdraad.
Het organiseren van een fuif houdt meer in dan alleen maar dj’s vastleggen. Via dit
draaiboek proberen we jullie wat meer wegwijs te maken in de rompslomp die een fuif met
zich meebrengt.
We behandelen hierin het aanvragen van bepaalde vergunningen, informatie rond veiligheid
en drank en we verzamelden enkele bruikbare wist-je-datjes. Op deze manier proberen we
het organiseren van een fuif iets makkelijker te doen verlopen.
Het harde werk zullen jullie zelf moeten doen, maar dit draaiboek kan al bijdragen tot een
groot succes van jullie fuif.
Veel organisatie-plezier!
Emily Ghyselinck
Voorzitter Jeugdraad Zwalm
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Voor de fuif…
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Overzicht aanvragen en vergunningen
Voor de fuif van start gaat moeten er een paar aanvragen en vergunningen aangevraagd
worden bij het Lokaal Bestuur Zwalm. Hieronder lijsten we alle aanvragen op.

-

Algemeen aanvraagformulier voor evenementen:
www.zwalm.be/aanvraagformulierevenementen

-

Aanvraagformulier De Zwalmparel:
www.zwalm.be/zwalmparel

-

Aanvraagformulier Uitleendienst:
www.zwalm.be/uitleendienst

-

Aanvraagformulier vergunning publiciteitsborden (indien nodig):
www.zwalm.be/bewegwijzering_publiciteitsborden

-

Aanvraagformulier afwijking geluid: www.zwalm.be/geluidsnormen

-

Aanvraag toestemming van de burgemeester voor het uitvoeren van
bewakingsactiviteiten door vrijwilligers (indien nodig):
www.zwalm.be/bewakingviavrijwilligers

-

Aanvraagformulier afvalcontainers (indien nodig):
www.zwalm.be/afvalcontainer

Bij voorkeur worden al deze aanvragen samen naar evenementen@zwalm.be gemaild of
afgegeven bij de Afdeling Vrije Tijd op het gemeentehuis. Dit doe je minstens 8 weken voor
de fuif. Graag zitten we dan ook even samen om alles te overlopen. Maak een afspraak op
www.zwalm.be/afspraken - Gemeentelijke diensten - Afspraak vrije tijd

Algemeen aanvraagformulier evenementen
Als je binnen de gemeente Zwalm een evenement organiseert wordt er geacht dat je een
algemeen aanvraagformulier evenement (zie overzicht aanvragen hierboven) indient. Voor
het organiseren van een fuif moet dit aanvraagformulier minstens 8 weken voor de
aanvangsdatum ingediend worden. Zo is de cel evenementen op de hoogte van het
aankomende evenement, is de politie verwittigd en kunnen eventuele maatregelen
getroffen worden.
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Tip – Verlichting Sportlaan laten branden ‘s nachts
Vermeld dit in het algemeen aanvraagformulier.

Tip – Veiligheidszone en kiss & ride zone
Baken een zone voor de ingang af met nadar hekkens voor de veiligheid. Gebruik ook
afzetlint om verschillende zones af te bakenen voor de veiligheid. Zo kan je bv. de toegang
naar het spoor afbakenen.
Verwacht je veel volk? Dan werk je misschien beter met kiss & ride zone met een in- en outsysteem zodat jongeren vlot kunnen afgezet worden. Vermeld dit in het algemeen
aanvraagformulier evenementen zodat de nodige tijdelijke politiereglementen en
parkeerverboden hiervoor kunnen opgesteld worden.
Nadar hekkens en afzetlint kan je reserveren bij de uitleendienst, zie pagina 7.

Huren van De Zwalmparel en materiaal
De Zwalmparel
De Zwalmparel kost €150 per dag voor een erkende Zwalmse jeugdvereniging zoals jullie.
Per op- en afbouw dag extra betaal je €30. Er wordt een contract opgemaakt tussen het
gemeentebestuur en de huurder. De huurder moet minimum 18 jaar zijn en er moeten 2
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contactpersonen opgegeven worden. De avond van de fuif zijn deze personen het
aanspreekpunt voor zowel gemeente- als externe diensten. Het gebruikersreglement van De
Zwalmparel vind je op www.zwalm.be/zwalmparel

Tip – Neem een optie op De Zwalmparel
Neem reeds een optie op De Zwalmparel 1 jaar
vooraf. Maar opgelet, deze optie is pas definitief als je
het aanvraagformulier (zie overzicht aanvragen
hierboven) indient, bevestiging krijgt hiervan én het contract tekent.

De sleutel dient opgehaald te worden in de week voor de fuif bij de Afdeling Vrije Tijd (1ste
verdieping gemeentehuis). Spreek dit af met de dienst en breng nadien de sleutel zo snel
mogelijk terug.

Afdeling Vrije Tijd
Zuidlaan 36, 9630 Munkzwalm
vrijetijd@zwalm.be – T 055 48 05 93
Openingsuren:
Ma-vrij: 9 u. tot 11.30 u.
Woe: 9 u. tot 11.30 u. - 14 tot 16 u.
Opgelet! De diensten van het lokaal bestuur werken enkel op afspraak. Maak een afspraak via
www.zwalm.be/afspraken - Gemeentelijke diensten - Afspraak vrije tijd

Bijkomend kan ook de kleine zaal (de “Judozaal”) of de oude bib gehuurd worden om bv.
tafels en stoelen uit de Zwalmparel te stockeren. Dit dien je te reserveren bij de sportdienst.
sportdienst@zwalm.be – T 055 48 05 52

De uitleendienst
Je kan gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst voor het huren van bepaalde
materialen voor je evenement. Deze aanvraag doe je best zo snel mogelijk (minimum 15
dagen en maximum 6 maand voor de fuif), om zeker te zijn dat het materiaal nog
beschikbaar is. Meer info vind je op www.zwalm.be/uitleendienst
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Er is niet alleen een uitleendienst bij onze gemeente, ook andere gemeentes hebben er één.
Bij de provinciale uitleendienst kunnen er ook zaken ontleend worden via
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/evenementen-organiseren/uitleendienst.html

➢ Herbruikbare bekers
Het is op evenementen verboden om drank in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes te
serveren. Dranken kunnen wel nog aangekocht worden in petflessen, glazen wegwerpflessen
of eventueel blik, maar de drank moet geserveerd worden in herbruikbare bekers. Het
Lokaal Bestuur Zwalm kocht 1000 herbruikbare bekers aan die gratis ter beschikking gesteld
worden via de uitleendienst. Ze kunnen per 200 afgenomen worden en per ontbrekende
beker wordt er een vergoeding van €1,00 aangerekend. De bekers moeten zorgvuldig
afgewassen en goed gedroogd worden, om schimmelvorming te voorkomen. Hier staat een
boete op van €25. Ook drankenhandels, kringloopwinkels en (afval)intercommunale bieden
herbruikbare bekers aan.

Tip - Bekers huren bij de Kringwinkel
Kringwinkels Zuid-Oost-Vlaanderen (voorlopig enkel in Ronse) stellen 15.000 bekers ter
beschikking aan €0,08 per stuk. De bekers kunnen geleverd worden vermits het betalen van
een kleine vergoeding en hoeven niet afgewassen te worden. Meer info op
www.dekringwinkel.be/zuidoostvlaanderen

Vergunningen
Vergunning drank
➢ Gegiste dranken
Voor gegiste dranken (zoals bier, kriekbier…) hoef je als
organisator geen vergunning meer aan te vragen. Je
mag dus vrij bier schenken aan +16-jarigen.
Vergeet niet dat je als organisator verantwoordelijk
blijft voor de jongeren die dronken van een fuif
komen. Ook alcohol schenken aan iemand die al merkbaar dronken is, is strafbaar.

➢ Sterke drank
Als je voor een occasionele gelegenheid sterke drank wil schenken heb je geen
gemeentelijke vergunning nodig in Zwalm. Sterke dranken zijn alcoholische dranken die
meer dan 22° of die 1,2% vol gedistilleerde alcohol bevatten. Vergeet dus niet dat
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alcoholpops en alcoholhoudende cocktails ook onder de noemer ‘sterke drank’ vallen, ook al
hebben ze een laag alcoholpercentage. Deze mogen dus niet geschonken, verkocht of
aangeboden worden aan -18-jarigen.

Tip - Bandjessysteem
Je kan werken met een bandjes systeem voor -16 en
-18-jarigen. Zo weten de medewerkers aan de toog
onmiddellijk wat ze mogen schenken.

Tip – Drank brouwer Zwalmparel
Maak gebruik van de brouwer die verbonden is aan de Zwalmparel. Die heeft mogelijks
voordeligere tarieven (zie bijlage pagina 24-25). Bestellingen moeten ten laatste de
maandag voordien voor 15 u. doorgegeven worden via
annelies.deroover@claryssedranken.be - 055/31 94 76.

Vergunningen
Vergunningen muziek
➢ Afwijking geluid
Sinds januari 2013 zijn de nieuwe Vlaamse
geluidsnormen in werking. In het kader van het
gehoorschadebeleid werd ook de VLAREM-wetgeving
aangepast. De regelgeving over het maximale
geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die
toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Als
het maximumvolume van de muziek hoger ligt dan 85 dB(A)Laeq,15min moet je een
aanvraag afwijking geluid indienen. Deze vind je op: www.zwalm.be/geluidsnormen
Bij de aanvraag vermeld je best tot welk maximumniveau (95 dB(A)Laeq,60min of 100
dB(A)Laeq,60min) je wil gaan. Het maximumniveau kan nooit hoger zijn dan 100
dB(A)Laeq,60min. Bij elk geluidsniveau horen een aantal verplichtingen die je als
organisator dient na te komen. Er met het college afgesproken dat er voor de fuiven een
afwijking geluid tot 4 u. gegeven wordt. Daarna zet je de muziek stiller en laat je de fuif
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langzaam uitdoven.
Bij een maximumniveau van 100 dB(A)Laeq,60min) ben je als organisator verplicht
oordopjes uit te delen aan de kassa. Zo voorkom je dat bezoekers gehoorschade oplopen.

Tip – Gratis oordopjes
Via CM kan je 4 weken op voorhand gratis oordopjes aanvragen via
https://campaigns.cm.be/aanvraagformulier-oordopjes Indien je geen oordopjes hebt
kunnen bemachtigen, neem dan contact op met de Jeugddienst.

Het geluidsniveau moet tijdens de ganse duur van de fuif gemeten worden. In de
uitleendienst van de gemeente zit een decibelmeter die je gratis kan ontlenen. Sommige
bedrijven van licht en geluid voorzien dit ook gratis.
Meer info rond de wetgeving hierover vind je op https://www.formaat.be/artikel/wetgevingbinnen

➢ Sabam en billijke vergoeding – nu Unisono
Sabam (auteursrechten) en de billijke vergoeding worden nu samen geïnd door Unisono. De
aanvraag dient ten minste 10 dagen op voorhand te gebeuren via
https://www.unisono.be/nl Vergeet dit niet want Unisono voert regelmatig controles uit.
Deze info heb je nodig voor je aanvraag:
-

Oppervlakte: De Zwalmparel is 395m² groot

-

Artistiek budget

-

Prijzen: inkom voorverkoop / aan de kassa, consumptie

-

Bruto-ontvangsten

-

Vrijkaarten sponsors

Vergunning publiciteitsborden
➢ Op gemeentewegen
Aanvraag ondertekend indienen minstens 4 weken voor de aanvangsdatum via
evenementen@zwalm.be
Bewegwijzering mag alleen worden bevestigd met bindmateriaal die geen schade aan de
drager veroorzaakt. In geval pijltjes op private dragers worden aangebracht dient een
toelating aan de eigenaar te worden gevraagd.
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Meer info vind je op www.zwalm.be/bewegwijzering_publiciteitsborden.

➢ Op gewestwegen
Voor het plaatsen van publiciteitsborden langs gewestwegen geldt er een andere
regelgeving. Meer info vind je op www.vlaanderen.be/nl/mobiliteit-en-openbarewerken/wegen/publiciteit-en-wegwijzers-langs-de-openbare-weg

Vergunning verkoop etenswaren
Hier geldt dezelfde regelgeving als bij verkoop sterke dranken. Als je voor een occasionele
gelegenheid etenswaren wil verkopen én je organiseert dit vanuit een jeugdvereniging,
dient deze vereniging geen vergunning aan te vragen. Als je een hamburgertent/frietkot/…
laat komen dienen deze wel over een vergunning te beschikken. De uitbater van deze
eetgelegenheid is hier verantwoordelijk voor.

Verzekeringen
Voor aanvang van de fuif moeten er verschillende verzekeringen afgesloten worden.
Hieronder een oplijsting.

Verplichte verzekeringen
➢ Brandverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
De gebruiker is verplicht een brandverzekering en een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid af te sluiten. Er zijn 2 mogelijkheden:
1/ Ofwel ben je verzekerd vanuit je (koepel)vereniging. Dan moeten ze je een bewijs of
attest afleveren waarop vermeld staat dat de verzekering in orde is.
2/ Indien je niet verzekerd bent via je vereniging, kan je deelnemen in onze groepspolis bij
Ethias. Dan moet je een bepaald bedrag storten op het rekeningnummer van de verzekeraar
(Rekeningnummer Ethias: BE09 0910 0355 3057) met als mededeling de polisnummer:
45.162.525 – 38.057.694, en ons daarvan een betaalbewijs bezorgen.
Duur ingebruikname

Premie BA

Premie brand

Totaal

1 dag

57,00

6,66

63,66

2 dagen

65,00

8,52

73,52

3 – 4 dagen

72,00

10,65

82,65

5 – 8 dagen

79,00

12,67

91,67

9 – 31 dagen

86,00

14,59

100,59
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32 – 62 dagen
63 dagen – 6
maanden
6 maanden – 1 jaar

94,00

15,71

109,71

107,00

19,7

126,70

132,00

26,63

158,63
De premie burgerlijke aansprakelijkheid (BA)
dekt enkel de vaste inboedel en niet wat je
zelf in de zaal zet (licht en geluid, …) en is ten
laste van de gebruiker. Deze moet enkel voor
de dag van je fuif betaald worden. De op- en
afbouw zijn mee verzekerd.
Het bewijs van beide verzekeringen bezorg je
bij het ondertekenen van het contract.

Niet verplichte verzekeringen
➢ Verzekering alle risico’s
Deze verzekering kan afgesloten worden als je een voorwerp extra wil laten verzekeren
tegen diefstal en vandalisme. Dit kan zowel voor gehuurd als eigen materiaal. Meer info is
terug te vinden op www.zwalm.be/verzekeringen.

➢ Ongevallen verzekering
Bij de organisatie van een fuif is er een groter risico op ongevallen. Zeker bij de op-of
afbouw lopen je vrijwilligers risico’s. Zo kunnen medewerkers gekwetst geraken bij de
opbouw van het podium, het opzetten van een tent, het aansluiten van de
nutsvoorzieningen,... Je kan overwegen om hiervoor een ongevallenverzekering af te sluiten.

Veiligheid
EHBO
De EHBO koffer van de Zwalmparel bevindt zich in de keuken. Zorg dat alle medewerkers
weten waar ze die kunnen vinden! Een basis-EHBO-richtlijn voor de medewerkers is altijd
nuttig. Voorzie, indien mogelijk, een apart lokaal waar eventuele gekwetsten en zieken
kunnen worden verzorgd. De keuken bv.
Als er een ziekenwagen gebeld wordt, betaalt het slachtoffer de kosten.
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Tip – Hulppost Rode Kruis
Je kan bij het Rode Kruis – afdeling Brakel 6 weken op voorhand vragen om op je event te
komen staan. Voor een kleine vergoeding komen ze met een hulppost staan op je fuif. Meer
info vind je op hun website, www.rodekruis.be/afdeling/brakel/wat-doen-we/hulp-op-jouwevenement-preventieve-acties

Security
Voor de veiligheid van de fuifgangers kan de organisatie ervoor kiezen om personen in te
zetten die alles in het oog houden. Dit kan door vrijwilligers op te trommelen, te kiezen voor
een firma die hierin gespecialiseerd is of beiden combineren. Meer info hieromtrent vind je
op www.zwalm.be/bewakingviavrijwilligers.
Wat buiten de fuifzaal gebeurt, valt onder de regels van de openbare orde, rust en
veiligheid. Daarvoor is de politie verantwoordelijk.

➢ Bewaking met vrijwilligers
Als de organisatie van de fuif een vzw betreft en
een ander doel heeft dan het organiseren van
evenementen, dan is bewaking met vrijwilligers
toegestaan. De vrijwilligers die ingeschakeld
worden hebben geen vergunningsplicht. Ze
mogen sporadisch ingezet worden met een
maximum van 4 keer per jaar en doen dit
onbezoldigd. Vrijwilligers dienen 8 weken op
voorhand doorgegeven worden aan de evenementen cel (evenementen@zwalm.be) via het
formulier dat je vind op www.zwalm.be/bewakingviavrijwilligers. Als vrijwilliger worden
beschouwd alle medewerkers, verantwoordelijken, leden of leiding van de jeugdbeweging.
Zelfs als je een aanwijsbare band kan aantonen met de jeugdbeweging kan je ingezet
worden als vrijwilliger. Denk maar aan oud-leiding, vzw-leden, leden van de ouderraad, …

➢ Bewaking erkende firma
Bewaking uitgevoerd door een bewakingsonderneming (art 1§1 en art 1 §2). Als je gebruik
maakt van zo een firma, dien je 8 weken op voorhand door te geven aan de evenementen
cel (evenementen@zwalm.be) met welke firma er gewerkt wordt. Op deze manier vraag je
toestemming aan de burgemeester. De burgemeester kan een bepaalde firma weigeren
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omwille van een slechte reputatie. De lijst met bewakingsfirma’s kan je vinden op
www.vigilis.be
Opgelet !
Zowel door vrijwilligers als een erkende bewakingsonderneming is het niet toegelaten
geweld te gebruiken, controle uitoefenen op de openbare weg of openbare plaatsen,
fouilleren, controle doen naar drugs, ongevaarlijke voorwerpen of gestolen voorwerpen.

Afval
Er staan steeds 2 containers voor papier & karton en glas in de berging achter de toog. Bij de
afdeling milieu kunnen er extra containers aangevraagd worden. Deze aanvraag moet
minstens 10 dagen voor de fuif gebeuren. De containers worden ter plaatse afgezet en
achteraf opgehaald. Jullie krijgen ook 2 blauwe zakken voor plastic afval (zie bijlage p26-32
Wat mag er in de blauwe zak?). Als je er meer nodig hebt, kan je die aankopen aan het
onthaal in het gemeentehuis.
Voor het restafval heb je grijze zakken nodig met een gele sticker, verkrijgbaar aan het
onthaal in het gemeentehuis. Deze moeten na de fuif buiten gezet worden op het verharde
stuk aan de keuken. Meer info vind je op www.zwalm.be/afvalcontainer.

Communicatie
Informeer de buurt
Organiseer je een fuif dat mogelijke hinder (denk maar aan geluid, lawaai, maar ook aan
vuilnis, licht, auto’s, voorbijgangers, ….) voor je buurt kan betekenen? Vergeet hen dan niet te
informeren.
Dit betekent niet dat je per se huis per huis dient aan te bellen, een briefje in de bus steken
kan al wonderen verrichten. Vergeet op het briefje zeker het nummer waarop je kan bereikt
worden en/of je adres niet te vermelden!
Als je van de gemeente de toestemming hebt gekregen om straten af te zetten of
parkeerplaatsen in te nemen via een tijdelijke politiemaatregel, zal je trouwens verplicht
worden omwonenden hiervan op de hoogte te brengen. De lokale politie voert hierop
controles uit.
Wil je meerdere straten in de omgeving uitnodigen of inlichten, dan kan je eventueel ook
een beroep doen op de fietskoeriers van Snel & Wel: http://snelenwel.welzijn.net
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Vestiaire
Tijdens de fuif mag er een vestiaire aanwezig zijn. Vaak wordt er in een gratis vestiaire een
boodschap opgehangen dat de organisator niet aansprakelijke gesteld kan worden voor
schade of verlies. Als je geld vraagt, dan heb je volgens de wet een overeenkomst afgesloten
en word je geacht deze overeenkomst goed uit te voeren. Wanneer er een kledingstuk
verloren gaat of beschadigd raakt, kan de benadeelde van de organisatie een
schadevergoeding eisen. Als je de vestiaire gratis en onbewaakt laat, maak je duidelijk
kenbaar dat er geen sprake is van bewaring en dat de organisator niet verantwoordelijk kan
gesteld worden. Zo beslissen de bezoekers zelf of ze het risico nemen.

Zwalmse Post + UiTdatabank in zwalm
Je kan jouw fuif laten aankondigen in de Zwalmse Post via de UiTdatabank:
www.uitdatabank.be Geef jouw fuif in op de UiTdatabank en dan verschijnt die automatisch
in de agenda van de Zwalmse Post.
Opgelet! Dit moet ten laatste tegen de 1ste van de maand waarin je in de Zwalmse Post wil
verschijnen. Die verschijnt op de 20ste van de maand.
Valt jouw fuif op 19 april, dan moet je deze op 1 maart ingegeven zijn in de UiTdatabank.

Facebook pagina van de Jeugddienst
De Jeugdambtenaar kan je fuif delen op de Facebook pagina van de jeugddienst:
www.facebook.com/jeugddienst.zwalm Vraag er naar!

Facebook pagina van de gemeente
De gemeente heeft een eigen Facebook pagina: www.facebook.com/gemeentezwalm. Hier
kunnen ook evenementen op gedeeld worden die de jeugdverenigingen organiseren. Vraag
zeker aan de Jeugdambtenaar om je fuif te delen.

Instagram pagina van de Jeugdraad
De Jeugdraad heef een Instagrampagina. Vraag aan iemand van de Jeugdraad om je fuif te
delen op deze pagina www.instagram.be/dezwalmsejeugdraad

Tip – respecteer de nachtrust van de buren
Als organisator kan je een bericht aan de uitgang hangen die bezoekers vraagt om de
nachtrust van de buren te respecteren en hen er ook op wijst dat er geverbaliseerd kan
worden. Je kan ook afspreken met de politie om preventieve patrouilles uit te voeren of
extra stewards inzetten op de parking en in de directe omgeving. Let wel op: deze stewards
kunnen nooit de bevoegdheden van de politie overnemen.
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Tijdens de fuif…
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Veiligheid
Maximumcapaciteit zaal
Het maximumaantal toegelaten personen is door de brandweer vastgelegd op 521
personen. Als je als organisator toch meer personen toelaat maak je een bewuste
organisatiefout. Wanneer er dan iets gebeurt, bestaat het risico dat je niet gedekt bent door
de verzekering. Je kan dit het best voorkomen door aan de ingang de bezoekers te
registeren. Dit kan a.d.h.v. een turfsysteem.
Zorg voor vlotte doorgang aan de bar, toiletten, vestiaire… . Op deze manier vermijd je
concentraties van personen.
Voor de veiligheid van de bezoekers te garanderen is het noodzakelijk om de nooddeuren
vrij te houden. Zowel de dubbele deuren als de kleine deuren moeten vrijgehouden worden.

Plan nooduitgangen
Opgelet! De nooddeur achteraan De Zwalmparel
staat onder inbraakalarm. Ook de berging en
sporthal (inclusief kleine zaal “Judozaal”) staat
onder alarm. Bij het verkeerdelijk afgaan van het
alarm dien je de permanentietelefoon te bellen
0492/ 13 07 22.
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Sluitingsuur
Er is een vast sluitingsuur voor fuiven die doorgaan in de Zwalmparel. Het eindduur is
ingesteld op 05.00 u. Laat de fuif geleidelijk aan stoppen. Dit doe je door om 04.00 u. de
muziek stiller te zetten (~ afwijking geluid zie pagina 9) en te stoppen met het verkopen van
drankkaarten. Om 04.30 u. sluit je de bar en zo maak je het publiek duidelijk dat jullie gaan
afronden en voorkom je buurtoverlast bij het verlaten van de fuif.

Wetgeving rond leeftijd, roken alcohol en
drugs
Jongeren onder de 16 jaar mogen zonder begeleiding van een volwassene niet binnen in
dansgelegenheden. Het is ook verboden om alcohol te schenken aan -16jarigen. Gegiste
dranken mogen geschonken worden aan +16-jarigen en sterke dranken mogen geschonken
worden aan +18-jarigen (zie drankvergunning). Sinds 1 juli 2011 is het bij wet verboden te
roken in alle gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek. Ook op de recreatiesite is
geldt er een rookverbod. Je kan je bezoekers daarop attent maken door middel van affiches
omhoog te hangen. Spoor je security ook aan om hier ook op te controleren. Af en toe
worden er controles gedaan op inbreuken tegen de rookwetgeving. Inbreuken hierop
worden zwaar bestraft.
Druggebruik, in alle vormen, is altijd verboden op een fuif. Dit kan je ook via affiches bekend
maken aan je bezoekers.
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Na de fuif…
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Opkuis en afval
Opkuis
De opkuis is een belangrijk onderdeel van je fuif. Veelal wordt deze onderschat. Zorg ervoor
dat je na de fuif met voldoende vrijwilligers overblijft om de opkuis vlot te laten verlopen.
Je verdeelt de taken best op voorhand waardoor het duidelijk is wie wat moet doen. Je kan
ook vrijwilligers vragen die speciaal meehelpen bij de opkuis. Zo worden de leiding, leden,
vrijwilligers… een beetje ontlast voor deze taak na de fuif.
Voor een fuif van een Zwalmse jeugdbeweging wordt er voor de opkuis afgeweken van het
bestaande gebruikersreglement van de Zwalmparel. Het sluitingsuur van de fuif is 05.00 u.
Vanaf dit moment moet er gestart worden met de opkuis. Er is tot 10.00 u. de tijd om de zaal
af te leveren. Heb je meer tijd nodig om de zaal af te leveren? Dan moet je een dag extra
huren. Het klaarzetten en opkuisen van de zaal moet gebeuren binnen de uren dat je de zaal
gehuurd hebt. Zie checklijst pagina 21 en 22. Je kan ook vragen aan de gemeentedienst om
de opkuis te doen, dit kost €100. Maar, opgelet, dan dienen er nog steeds heel wat taken
door jullie uitgevoerd te worden. Bij inbreuk op vlak van orde en netheid wordt een
personeelskost van €35/u op weekdagen en €50/u op weekend- en feestdagen
aangerekend.

Handige links
www.fuifpunt.be
www.ikorganiseer.be
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Checklijst
Hang deze lijst uit om tijdens de opkuis alles af te vinken!

Wat verwachten we als je de Zwalmparel zelf opkuist?

Ok?

Wat
Meegebrachte materialen (ook zaken gehuurd bij derden) worden terug
meegenomen.
Alle vuilbakken zijn geleegd en alle afval is verzameld en gesorteerd
(glas, plastiek, karton, …). Afval kan alleen achtergelaten worden indien
de nodige containers vooraf werden aangevraagd bij de milieudienst.
Wat betreft restafval worden enkel zakken met een sticker door de
gemeentediensten opgehaald. Deze stickers kan je aankopen bij het
onthaal in het gemeentehuis. Plaats de zakken steeds buiten ter hoogte
van de uitgang van de keuken.
De inkom, de toiletten, de bergingen, de kleedkamers en de feestzaal
worden grondig geveegd.
Glazen, tassen, borden, bestek of ander gebruikt keukenmateriaal
worden afgewassen, afgedroogd en in de daarvoor bestemde kasten of
rekken geplaatst.
De vaatwasmachine wordt uitgeladen en eventuele etensresten
worden verwijderd.
De toog en/of het keukenaanrecht worden proper gemaakt.
Het poetsmateriaal van de Zwalmparel wordt proper opgeborgen op de
daarvoor voorziene plaats (de berging achter de toog).
De omgeving van de Zwalmparel wordt proper achtergelaten.
Het terras aan de keuken wordt proper achtergelaten (afspuiten indien
nodig).
De toiletten worden doorgespoeld, de toiletpotten worden gereinigd
met een toiletborstel en lege rollen van toiletpapier worden
verwijderd.
Het materiaal van de Zwalmparel (tafels, stoelen, …) wordt na gebruik
proper gemaakt en volgens de richtlijnen gestapeld of opgeborgen.
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Wat verwachten we als de gemeentediensten de Zwalmparel opkuisen?

Ok?

Wat
Meegebrachte materialen (ook zaken gehuurd bij derden) worden
terug meegenomen.
Alle vuilbakken zijn geleegd en alle afval is verzameld en
gesorteerd (glas, plastiek, karton, …). Afval kan alleen achtergelaten
worden indien de nodige containers vooraf werden aangevraagd
bij de milieudienst. Wat betreft restafval worden enkel zakken met
een sticker door de gemeentediensten opgehaald. Deze stickers
kan je aankopen bij het onthaal in het gemeentehuis. Plaats de
zakken steeds buiten ter hoogte van de uitgang van de keuken.
Glazen, tassen, borden, bestek of ander gebruikt keukenmateriaal
worden afgewassen, afgedroogd en in de daarvoor bestemde
kasten of rekken geplaatst.
De vaatwasmachine wordt uitgeladen en eventuele etensresten
worden verwijderd.
De omgeving van de Zwalmparel wordt proper achtergelaten.
Het materiaal van de Zwalmparel (tafels, stoelen, …) wordt na
gebruik proper gemaakt en volgens de richtlijnen gestapeld of
opgeborgen.

Het klaarzetten en opkuisen van de zaal moeten gebeuren binnen de uren dat je de zaal
gehuurd hebt.
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Bijlage 1 - NOODNUMMERS
Hang deze lijst zichtbaar uit voor de medewerkers.

- Spoed (noodnummer)

112

- Brandweer (noodnummer)

112

- Politie (noodnummer)

101

- Rode Kruis

105

- Brandwondencentrum

09/332 34 90

- Antigifcentrum

070/24 52 45

- Gasgeur

080/06 50 65

- Dokter van wacht (oproepnummer)

09/384 04 84

- Apotheek van wacht

09/001 05 00

- Permanentietelefoon gemeente

0492/ 13 07 22

o afgaan van inbraakalarm
o verkeerdelijk afgaan van brandalarm
o elektriciteitsstoring
o andere technische problemen
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Bijlage 2 - Tarieven brouwer Clarysse
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Bijlage 3 – Wat mag er in de blauwe zak?
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