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Voorwoord

Beste jongere,
Beste organisator,

Je wil graag een fuif of evenement organiseren maar weet niet waar te 
beginnen? 
Deze gloednieuwe Brugse fuifgids maakt van jouw fuif een waar succes.

Als stadsbestuur streven we er naar om fuiven in Brugge , op een positieve en 
veilige manier, mogelijk te maken. 
In de verschillende delen van de fuifgids staan we stil bij de regelgeving in 
Brugge.  
Maar we geven je ook praktische tips mee om een schitterend evenement te 
organiseren.

De fuifgids bestaat uit zes delen. Elk deel neemt een specifiek thema onder de 
loep. 
In dit deel ‘veiligheid en preventie’ staan we niet alleen stil bij de do’s en don’ts 
van security� en fuifbegeleiders. We overstelpen je ook met tips over geluid, 
drugs, alcohol, EHBO, etc.  

Lees vlug dit deel en word een veiligheidsspecialist.

Lieve Mus,
Schepen voor jeugd

Inhoud





A. Security
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Als Brugse jongere wil je natuurlijk een veilige fuif organiseren. Je draagt als 
organisator een grote verantwoordelijkheid over wat er binnen in de zaal gebeurt, 
maar ook voor wat er buiten de zaal gebeurt. 
Je hebt de taak om problemen in en rond de fuifzaal te voorkomen! 

Kiezen voor security 
Als organisator kan je beslissen om een bewakingsteam in te zetten op jouw fuif. 
Zo kan je: 
1. Een erkende bewakingsfirma inhuren (private security�)
2. Vrijwilligers inzetten voor de bewaking (interne security�)
3. Een combinatie van een erkende bewakingsfirma, aangevuld met vrijwilligers.

Werk preventief!
Een goede organisatie samen met je medewerkers is alvast een eerste stap in de 
goede richting.

Tip: Maak een gedragscode of huisreglement op.
• Hoe ga je om met rokers, druggebruikers?
• Hoe ga je om met geweld?
• Zet duidelijke afspraken op papier.

Verder raden we je ook aan de politie een zestal weken vooraf in te lichten over 
de fuif of het evenement dat plaatsvindt.  
Zo kunnen zij samen in overleg met jullie nadenken over preventieve  
maatregelen om de fuif zo rustig en vlot mogelijk te laten verlopen. 
Breng hen meteen ook op de hoogte als je security� inschakelt.

De politie betrekken bij je organisatie van de fuif is een pluspunt, maar dat houdt 
zeker niet in dat er politie aanwezig moet zijn op je fuif.  

Security
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Private security: een bewuste keuze
Kiezen voor private security� is een bewuste keuze. 
We overlopen hier kort met jou waar je moet op letten bij het aanwerven van 
security�. Hou er rekening mee dat er een heus kostenplaatje aan vast hangt.

Private security moet erkend zijn!
Doe je een beroep op een firma of portiers, dan moeten deze erkend zijn door het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. De firma moet een badge en/of 
identificatiekaart kunnen voorleggen.
De portier moet de identificatiekaart zo aanbrengen dat ze voor iedereen 
duidelijk zichtbaar is.

Deze kaart is interessant, zo kan:
• De politiedienst de bewakingsagent controleren
• De fuifganger die onheus behandeld wordt, een klacht indienen 
• De organisator de bewaker controleren of het wel om een echte 
bewakingsagent gaat.

Bij twijfel of een firma erkend is neem dan contact op met de lokale politie 
Brugge of de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Security Private security

lokale politie binnenlandse zaken 
algemene directie veiligheids- en 

preventiebeleid

      lodewijk coiseaukaai 2
      b-8000 brugge

       waterloolaan 76
       b-1000 brussel

      050 44 88 44        02 557 34 90

      politie@politiebrugge.be        private.veiligheid@ibz.fgov.be

      http://brugge.rodekruis.be
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Gebruik van private security melden?
Als je een private bewakingsfirma inhuurt, dan hebben zij de taak om dat te 
melden aan de korpschef van de lokale politie.

Private security

Kan een vereniging/ organisatie bij een grootschalig 
evenement verplicht worden om erkende 
bewakingsfirma’s in te zetten?
Als fuiforganisator kan je door een politiereglement of 
besluit van de burgemeester niet verplicht worden om 
een erkende bewakingsfirma in te zetten.

Let op
De zaaluitbater kan, via het contract of het huishoudelijk reglement, wel de inzet 
van een erkende bewakingsfirma verplichten. 
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Als organisator kan je er ook voor kiezen om vrijwilligers in te zetten op het 
gebied van security�. Zij kunnen dan ook volledig, of in samenwerking met een 
private bewakingsmaatschappij, instaan voor de persoonscontrole. 

Hierbij is het wel belangrijk dat de vrijwilligers speciaal aangeduid worden en 
de enige opdracht hebben om toezicht en controle op personen uit te oefenen 
(toegangscontrole, vrijhouden van (nood)uitgangen, enz.).

Enkele vuistregels
• Het vrijwilligersteam bestaat uit eigen leden van de organiserende vereniging  
   en  personen die een band hebben met de vereniging (ouders, oud-leiders, enz.)
• De organisator moet aan de korpschef van de lokale politie melden dat de 
   security� zelf georganiseerd wordt
• De organisator van de fuif moet een naamlijst doorgeven aan de 
   burgemeester, Burg 12, 8000 Brugge
• Er wordt gewerkt met meerderjarigen (18 +); de eindeverantwoordelijke is 
   minstens 21 jaar
• De organisator mag de bewakingsdienst slechts sporadisch organiseren, niet          
   meer dan 3 à 4 keer per jaar.

Waaraan moet de vrijwilliger voldoen?
• Meerderjarig zijn
• Lid zijn van de Europese Unie en er de verblijfplaats hebben
• Een attest van goed gedrag en zeden voorleggen en voldoen aan de 
   moraliteitsvoorwaarden
• Geen beroep uitoefenen als detective, wapenhandelaar, enz.
• De laatste 5 jaar geen lid zijn van de politiediensten
• In geen geval mogen ze fooien aanvaarden, laat staan vragen.

Let op
Als jeugdleider kan je op je fuif enkel instaan voor de security� als dat je enige 
taak is. Anders gaat de wet er vanuit dat je sowieso de taak draagt om een oogje 
in het zeil te houden.

Interne security
 

Private security
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Do’s Don’ts

Onderhandelen
Een portier kan mondeling 
tussenkomen bij een conflict.
Indien dat niet lukt, kan hij vragen 
om het evenement te verlaten.

Geweld gebruiken
Dit is een uitsluitende 
bevoegdheid van politie.

Aanmanen
Portiers kunnen enkel mensen 
aanmanen ander gedrag te 
stellen als ze hun 
identificatiekaart/ badge dragen of 
deze bij zich hebben.

Fouilleren 
Sy�stematisch fouilleren van alle 
bezoekers is niet toegestaan. 

Je kan enkel sporadisch 
fouilleren, mits toestemming van  
de burgemeester.

Toegang weigeren
Een portier kan fuifgangers de 
toegang ontzeggen bij 
ontdekking van wapens en/ of 
gevaarlijke voorwerpen.
De toegang kan geweigerd worden 
aan personen die niet voldoen aan 
bepaalde voorwaarden.

Controle uitoefenen op de 
openbare weg of openbare 
plaatsen. 
Dit is de bevoegdheid van de 
politie.
De bewaking kan wel aanwezig 
zijn buiten de zaal, maar mag 
geen actie ondernemen.
Controleren op drugs
Dergelijke controles hebben een 
ander doel dan controle voor de 
veiligheid en deze blijven dan ook 
een bevoegdheid van de politie. 
Controle op het bezit van 
ongevaarlijke voorwerpen 
Bijv. fototoestellen, kledij, enz.
Fooien of andere beloningen te 
bekomen

Voor meer informatie surf naar www.vigilis.be

Do’s en Don’ts security
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Do’s en Don’ts security





B. Preventie
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In Brugge kan je een beroep doen op een fuifbegeleider.  
Deze persoon, ook steward genoemd, helpt de fuif in goede banen te leiden. 

De rol van de fuifbegeleider
Een fuifbegeleider kan bijdragen tot een vlotte organisatie van de fuif.  
Hij heeft kennis en inzicht rond crowd control, fuifwetgeving, veiligheid, enz. 
De fuifbegeleider kan dus zowel bij de voorbereiding als op de fuif zelf een echte 
aanwinst zijn. 

Via een goed onthaal en actieve aanwezigheid kan je problemen voorkomen en 
agressie tijdig afbouwen. Deze begeleiders moeten dus over de nodige 
communicatieve vaardigheden beschikken. 

Ze staan in voor een goed verloop van de organisatie, het maken van afspraken 
met de medewerkers, ze kunnen instaan voor de safety� (EHBO, evacuatie, ervoor 
zorgen dat de nooduitgangen vrij zijn, enz.). 

Een goede mix van fuifbegeleiders kan belangrijk zijn
Vrouwelijke begeleiders kunnen soms een groter kalmerend effect hebben op 
moeilijke gasten, terwijl mannen eerder fy�siek kunnen optreden.  
Maar ook de medewerking van allochtone leden kan belangrijk zijn als er een 
belangrijk deel allochtone jongeren wordt bereikt. 

Tip: Zorg dat je medewerkers op je fuif goed herkenbaar zijn.  
Dat kan door middel van badges, t-shirts, enz.

Fuifbegeleiders 
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Fuifbegeleiders 
  

Een fuifbegeleider inschakelen op mijn fuif 
Een fuifbegeleider is een lid van je vereniging die een opleiding tot  
“fuifbegeleider“ heeft gevolgd.  
In Brugge organiseert het Entrepot, in samenwerking met de Jeugddienst, deze 
sessies.

Voor meer informatie neem contact op met het Entrepot of de Jeugddienst.

Do’s Don’ts

Een servicegerichte functie  
Informatie verstrekken aan de 
bezoekers.

Ordehandhaving

Bemiddelend tussenkomen bij 
incidentjes en/of dreigende conflicten.

Niet actief tussenbeide komen.

Toezicht houden op de veiligheid  
(naleven rookverbod, gebreken  
omtrent veiligheid en gevaarsituaties 
zo vlug mogelijk melden).

Fuifbegeleider

het entrepot vzw jeugddienst brugge

      binnenweg 4
      b-8000 brugge

       binnenweg 2
       b-8000 brugge

      050 47 07 80        050 44 83 33

      info@hetentrepot.be        jeugddienst@brugge.be

      www.hetentrepot.be        www.jeugddienstbrugge.be
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Ook al organiseer je geen immens grote fuif, toch zijn we ervan overtuigd dat je 
enkele tips kunt gebruiken om jouw fuif te verbeteren. 

Het uitgangspunt
Crowd control is het in goede banen leiden van grote groepen mensen bij 
publieksevenementen. Dit door het analy�seren van risico’s en deze trachten te 
voorkomen en weg te nemen. 
Verder heeft crowd control ook de bedoeling om de mensen een rustig en 
comfortabel gevoel te geveb . Bijvoorbeeld  door gratis drinkwater te voorzien op 
een warm evenement.

Een goede voorbereiding
Een belangrijk onderdeel van crowd control is de planning vooraf 
(crowd management). Je neemt de tijd samen met je organisatie om stil te staan 
bij welke risico’s er allemaal kunnen opduiken. 

Hoe ga je als organisatie om met die risico’s en hoe tracht je ze te voorkomen?
Je kan diverse plannen opmaken, die duidelijk tonen hoe je inspeelt op 
bepaalde situaties zoals veiligheid, verkeer, noodscenario’s (brand, geweld), enz. 

Het is belangrijk dat je bij je voorbereiding oog hebt voor de integrale veiligheid, 
ruimer dan security�.

Crowd Control  
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Enkele aandachtspunten bij crowd control

• Communicatie 
        Communiceer wanneer de fuif uitverkocht is (facebook, netlog, enz.)
        Zorgen voor goede communicatie zowel intern 
          (tussen de medewerkers) als extern (naar de bezoekers toe)
        Radiocommunicatie tussen medewerkers bij grote evenementen
        DJ kan als klankbord dienen
        Lichtkrant/ flatscreen mededelingen van algemeen nut.

• Locatie 
        (plattegrond, bereikbaarheid, ingangen, nooduitgangen, capaciteit zaal, 
          eventuele probleemplaatsen, hulpdiensten,…)

• Publieksgedrag
        Welk profiel en reputatie heeft je publiek?

• Zaal
       Algemeen 
  Overzicht behouden over de te bereiken ruimtes (toiletten – zaal)
  Bescherming PA bij drukke optredens
  De publieksstromen uittekenen
  Vluchtwegen, nooduitgangen
  Goede bewegwijzering (toilet, in- , uit- en nooduitgang, 
     bonnetjesstand, kassa, vestiaire, enz.)
  Is er ruimte en/ of een plaats voorzien voor personen met een  
     handicap/ hulppost/ artiesten/ bands?
  Minimum 0,5 m² ruimte per persoon.

      Ingang 
  Goed begeleiden van wachtenden aan ingang
  Publieksingang maximaal bereikbaar
  Publieksdruk aan de ingang vermijden
  Drankbonnetjes- en eetstand(en) weg van de ingang
  Vestiaire weg van de ingang
  Minimum 3 m² ruimte per persoon.
 

Crowd ControlCrowd Control  
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      Kassa 
  Vermijden dat verkoop aan de deur de gewone toegang hindert
  Vermijden dat door verkoop aan de deur de maximumcapaciteit 
                    overschreden wordt
  Ronde bedragen = moeilijkheden aan kassa vermijden.

       Vestiaire 
  Voldoende ruim
  Zoek de meest geschikte locatie
  Niet in de buurt van de ingang
  Kies voor een eenvoudig systeem om jassen en tassen te verzamelen
  Bij diefstal is de organisator verantwoordelijk
  Als de bezoeker geen gebruik maakt van de bewaakte vestiare  =    
                   eigen verantwoordelijkheid.

       Toiletten    
  Voldoende ruim
  Toiletdame
  Lage prijzen om wildplassen te vermijden
                 Kies een goede locatie om mobiele toiletten te plaatsen.

       Parkeergelegenheid  
  Grote evenementen: informeren over parkeergelegenheid
  Alternatieven aanbieden (fietsenstalling – openbaar vervoer)
  Aanduiden parkeerplaatsen in functie van een optimaal rendement.

Crowd Control 
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Crowd Control 
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Als je een fuif organiseert hoor je ook aan enkele 
geluidsnormen te voldoen.  Standaard ligt de geluidsnorm 
op 90 dBA, maar een gemachtigde fuifzaal kan volgens zijn 
milieuvergunning een andere limiet hebben. 

Vraag dus aan de uitbater van de fuifzaal hoeveel 
het maximaal aantal toegelaten decibels bedraagt.

Gehoorschade
Als organisator is het ook belangrijk om bewust te zijn dat geluid ook  
gehoorschade kan veroorzaken.

Hoe voorkomen?
• Zorg voor een spreiding van de boxen in de zaal
• Promoot oordopjes en partyplugs (deel ze uit aan medewerkers en bezoekers)
• Pas het volume aan, aan het aantal bezoekers  (respecteer de geluidsnorm,  
   het aantal toegestane decibels, die geldt in de zaal)
• Neem af en toe een geluidspauze.

Nachtrust
Als organisator heb je de taak om nachtlawaai of nachtrumoer te voorkomen.  
Het gaat hier dus om acties (zowel muziek als geroep, gezang, enz.) die de nacht-
rust van de omwonenden verstoren.

Hoe voorkomen?
• Hang bewustmakende affiches op
• Voorzie een deursas
• Plaats controle aan de deuren
• Doe als organisator, herkenbaar aan t-shirt of badge, regelmatig een  
    wandeling rond de zaal en maan mensen aan stiller te zijn.

Let op
De politie kan zowel op eigen initiatief als op vraag 
controles uitvoeren.  

Stelt de politie vast dat jij niet genoeg preventieve  acties ondernam, 
dan kunnen er volgens de wet sancties volgen. 

Geluid  
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Als je een fuif organiseert wil je natuurlijk de veiligheid van je bezoekers en jezelf 
garanderen. De brandveiligheid in je zaal is dan ook zeer belangrijk.

Bij het huren van een zaal vraag je best aan de zaaluitbater of hij een 
brandverzekeringspolis heeft afgesloten en of er in vermeld staat dat de 
eigenaar ‘afstand doet van verhaal’ ten aanzien van de inrichters. 
Dit betekent dat de verzekering van de eigenaar ook de gebruiker verzekert.
Indien er geen afstand van verhaal vermeld staat, sluit je best zelf een 
brandverzekering af voor de periode dat je gebruik maakt van de zaal.

Let op
De voorwerpen die je zelf in het gebouw/ de zaal opstelt (bijv. de 
muziekinstallatie) vallen niet onder de vaste inboedel en bijgevolg ook niet onder 
de ‘afstand van verhaal’. Verzeker deze voorwerpen nog apart. 

(zie Vergunningen & verzekeringen >> b. Verzekeringen >> Alle risico’s)

Enkele tips
• Laat nooit meer fuifgangers binnen dan het maximum toegelaten aantal.
   Elke zaal moet over een brandweerattest beschikken waarin staat hoeveel    
   personen er maximum zijn toegelaten
• Gebruik geen brandbaar materiaal zoals karton, papier, of brandbaar textiel in   
   je decoratie
• Zorg ervoor dat je minstens 2 draagbare brandblusapparaten in de zaal hebt. 
   Bij voorkeur bij de toog en bij de in- en uitgangen
• Zorg ervoor dat alle (nood)uitgangen en de weg er naartoe vrij zijn.

BrandveiligheidGeluid  
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EHBO

Wil jij op je fuif een EHBO-stand voorzien?
Weet dan dat je een beroep kunt doen op de diensten van het Rode Kruis / 
Vlaamse Kruis.

Voorzie een apart lokaal waar er verzorging gegeven kan worden.
Doe je een beroep op het Rode Kruis of Vlaamse Kruis dan kunnen zij ook zelf 
kijken voor een tent en ambulance. Alle informatie en prijzen vind je op hun 
website.

Als je een kleinschalige fuif organiseert, kan je zelf een EHBO post voorzien. 
Een basis-EHBO-richtlijn voor de medewerkers is altijd nuttig. 
Beter voorkomen dan genezen!

 

rode kruis - brugge het vlaamse kruis vzw

      dirk martensstraat 11
      b-8200 brugge

       leopold II laan 64
       b-8000 brugge

      050 32 06 68        050 34 42 73 (na 19.30 uur)

      jeugd@brugge.rodekruis.be        brugge@hvk.be

      http://brugge.rodekruis.be        http://www.vlaamsekruis.be
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EHBO

Vanaf 1 januari 2010 geldt een algemeen rookverbod.  
Je mag enkel nog roken in drankgelegenheden.
 
Zo wil men niet-rokers beschermen tegen de schadelijke gevolgen van passief 
roken.

Wat met fuiven in tenten?
In een tent die afgesloten is aan alle zijkanten 
en aan het dak, is het verboden om te roken. 
Wanneer een rechthoekige tent minimum 1 vrije zijkant heeft, dan is roken wel 
toegelaten.

De tent wordt dan niet beschouwd als lokaal, maar als ‘open lucht’.

Roken op mijn fuif voorkomen
• Maan rokers in je zaal aan om de sigaret te doven en/of naar buiten te gaan   
   om te roken
• Plaats de asbakken uit het zicht van bezoekers
• Hang affiches of verbodstekens op
• Geef zelf het voorbeeld als organisator door niet binnen te roken.

Roken 
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Bij fuiven denk je aan een toffe locatie, lekkere muziek en veel feestplezier. 
Alcohol maakt volgens heel wat jongeren ook deel uit van dat feestgebeuren.

Maar hoe ga je het beste om met alcoholgebruik op jouw publieke fuif?
De wet maakt een onderscheid tussen alcoholgebruik in de privésfeer en de 
publieke ruimte. In de privésfeer gelden geen regels op het alcoholgebruik. 

Als je fuif een publiek evenement is, dan zijn er enkele wettelijke voorschriften 
waar je rekening mee  moet houden.
• Je mag geen alcohol schenken aan min 16-jarigen
• Aan 16- tot 18-jarigen mag enkel bier, wijn en aperitieven op basis van  
   wijn geschonken worden . We denken hierbij aan porto, sherry�, cinzano  
   en martini
• Het is verboden alcoholische cocktails, sterke drank (met meer dan   
   1,2% volume gedestilleerde alcohol) en vruchtenjenevers te schenken   
   aan 16- tot 18-jarigen. We denken hierbij aan pisang ambon, campari   
   orange en diverse breezers.

Let op je schenkgedrag!
Zo mag je geen alcohol schenken aan iemand die ‘klaarblijkelijk dronken’ is. 
Het is strafbaar om alcohol te schenken aan personen die reeds dronken zijn.
Je mag ook geen weddenschap tot drinken voorstellen of aanvaarden, met het 
gevolg  
dronken te worden.

Alcohol
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Hoe ga je om met bezoekers die duidelijk dronken zijn?
De wet1  spreekt over ‘openbare dronkenschap’ als je op een openbare plaats zo 
onder de invloed van drank bent dat je niet meer beschikt over de beheersing van 
je daden, zelfs zonder er noodzakelijk het besef van te hebben verloren.

Op een massa-evenement als een fuif is het veel moeilijker om te zien wie  
dronken is. Denk als organisator vooraf na over hoe je omgaat met gevallen van 
dronkenschap. 

Enkele tips
• Maak duidelijke afspraken met je barmedewerkers over schenkgedrag
• Geef zelf als organisatie het juiste voorbeeld en spring voorzichtig om met  
   alcoholgebruik
• Meld bij het wisselen van barteams problemen en/of personen die enkel  
   niet-alcoholische dranken mogen krijgen
• Voorzie begeleiding en/of vervoer naar huis
• Voorzie een plaats waar de ergste gevallen kunnen ontnuchteren
• Maak niet-alcoholische dranken goedkoper dan alcoholische dranken.

1 Besluitwet betreffende de beteugeling van de dronkenschap: 14 november 1939, artikel 1.

AlcoholAlcohol
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Het gebruik van illegale drugs is verboden op een fuif. 

We weten dat het moeilijk is om druggebruik te controleren. 
Sommige drugs (we denken hier vooral aan de cannabisproducten) zijn immers 
zo algemeen sociaal aanvaard dat jongeren bijna niet meer beseffen dat ze  
illegale dingen doen.

Let op
Als organisator is het strafbaar om druggebruik oogluikend toe te staan.  
Het tolereren wordt namelijk aanzien als ‘aanzetten tot’.  Bij een politiecontrole 
is het dan ook de organisator die in de nesten kan zitten. 
Als het gebruik echter stiekem plaatsvindt (bijv. in de toiletten) en je het als orga-
nisator niet kan weten, dan wordt de schuld volledig bij de gebruiker gelegd.

Drugs
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Drugs

Er is druggebruik op mijn fuif, wat nu?
Als organisator van een fuif heb je meldingsplicht. Indien er op je fuif illegale 
drugs gebruikt worden, heb je de plicht om dit te melden bij de politie.

Druggebruik op mijn fuif voorkomen!
Wil je druggebruik op jouw fuif voorkomen? Straal dan een duidelijke boodschap 
uit .
Maak via preventieve boodschappen (affiches) duidelijk dat drugs niet welkom 
zijn op je fuif en dat het gebruik ervan niet getolereerd wordt.

Als je als organisator moeilijkheden verwacht, dan kan een voorafgaand gesprek 
met de politie en/ of preventiedienst zinvol zijn.

Voor meer informatie rond drugsbeleid surf naar www.partywise.be en www.druglijn.be

Drugs

lokale politie preventiedienst

      lodewijk coiseaukaai 2
      b-8000 brugge

       blinde ezelstraat 1
       b-8000 brugge

      050 44 88 44        050 44 80 68

      preventie.politie@brugge.be        preventiedienst@brugge.be

      www.politiebrugge.be        www.brugge.be





C. Checklist
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Checklist 
  

Security
 Breng de politie vooraf op de hoogte van je fuif
 Ken de verwachtingen van de uitbater betreffende security
 Voorzie bewaking (intern/ privaat) op je fuif
 Ken de bevoegdheden van de bewaking.

Fuifbegeleider
 Maak de keuze voor het al dan niet inschakelen van een fuifbegeleider
 Weet welke de bevoegdheden zijn van de fuifbegeleider.

Crowd Control
 Denk na over hoe je aan Crowd Control doet.

Geluid
 Ken de geluidsnorm die geldt op de locatie (zaal, openlucht)
 Voorkom gehoorschade bij medewerkers en bezoekers (inrichting zaal, 
   oordopjes)
 Garandeer de nachtrust van omwonenden (deursas, controle aan de deuren,    
   preventieve boodschappen).

Brand
 Voorkom brand op je fuif (inrichting zaal, decoratie)
 Beschik over minimum 2 brandblusapparaten
 Controleer de nooduitgangen.

EHBO
 Maak de keuze om al dan niet een EHBO-stand te installeren.

Roken, Drugs en Alcohol
 Maak afspraken over het schenkgedrag (minderjarigen, dronken personen)
 Voorkom druggebruik (sensibiliserende boodschappen)
 Voorkom roken (sensibiliserende boodschappen,  plaats geen asbakken).
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Checklist 
  

Noodnummers

Ambulance/ brandweer: 100

Politie: 112

Rode Kruis: 105

Antigifcentrum:  070 245 245

Brandwondencentra: 02 / 268 62 00



V.U.: stadssecretaris j. coens, burg 12, b-8000 brugge 

Deze brochure kwam tot stand met de medewerking van:

- Jeugddienst Brugge 
- Dienst Cultuur
- Dienst Vergunningen
- Dienst Leefmilieu
- Preventiedienst
- Stedenbeleid
- Lokale Politie Brugge
- Brandweer Brugge
- Het Entrepot
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Voorwoord

Beste jongere,
Beste organisator,

Je wil graag een fuif of evenement organiseren maar je weet niet waar te 
beginnen? 
Deze gloednieuwe Brugse fuifgids maakt van jouw fuif een waar succes.

Als stadsbestuur streven we er naar om fuiven in Brugge , op een positieve en 
veilige manier, mogelijk te maken. We staan in de verschillende delen dan ook 
stil bij de regelgeving in Brugge, maar we geven je ook praktische tips mee om 
een schitterend evenement te organiseren.

De fuifgids bestaat uit zes delen. Elk deel neemt een specifiek thema onder de 
loep, hier gaan we in op vergunningen en verzekeringen.  
Zo krijg je te horen welke vergunningen je zeker moet aanvragen en welke  
verzekeringen je kan afsluiten. 

Veel succes alvast met het organiseren van je fuif of evenement.

Lieve Mus,
Schepen voor jeugd

Inhoud





A. Vergunningen
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Wil jij een fuif organiseren in Brugge?
Maar weet jij niet waaraan je allemaal moet voldoen?
Dan maken we je hier wegwijs in het kluwen van vergunningen en verzekeringen.

Een eerste belangrijk punt is dat we een onderscheid maken tussen 2 soorten 
fuiven, privé- en openbare fuiven.

In deze fuifgids hebben we het vooral over openbare fuiven en welke 
vergunningen je daarvoor aanvraagt. De meeste wettelijke bepalingen zijn 
immers niet van toepassing op privéfuiven. 
(politiereglementen, sluitingsuren, de wet op de bewakingsondernemingen, 
vergunningen).

Wat doe je best wel bij het organiseren van een privéfuif?
• Buren verwittigen dat er een privéfeestje plaats zal vinden
• Hou rekening met geluid en mogelijke overlast (nachtrust, nachtlawaai) 
• SABAM en de billijke vergoeding betalen. Ook al is het een privégebeuren, toch   
   moet je de auteursrechten betalen! 

Het kluwen van vergunningen
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In Brugge maken we een onderscheid tussen fuiven in zalen en het fuiven in 
openlucht,in een tent of op het openbaar domein. Er gelden dan ook  
verschillende voorwaarden.

Het fuiven in een zaal
Je kan enkel een fuif organiseren in een gemachtigde zaal of VLAREM vergunde 
zaal. Dit betekent dat de Stad toestemming geeft aan de uitbater van de zaal om 
fuiven te organiseren.  Een overzicht van de gemachtigde en VLAREM-vergunde 
zalen in Brugge krijg je bij de Dienst Leefmilieu of vind je in de nieuwe brochure 
van dienst Cultuur ‘Zalen in Brugge‘.

Fuiven in openlucht, in een tent of op het openbaar domein
Om te fuiven in openlucht, in een tent of op een openbaar domein heb je  
toestemming nodig van de burgemeester.  Hiervoor schrijf je een brief, minstens 
één maand voor je fuif plaatsvindt, aan het College van Burgemeester en Sche-
penen of neem je contact op met de dienst vergunningen.

 
Let op
Je zal geen toestemming krijgen om een privéfeestje te organiseren op openbaar 
domein, dat gaat nu eenmaal niet.  
Je vraagt het aan in naam van je jeugdvereniging, sportclub, enz.

Het kluwen van vergunningen Locatie

dienst leefmilieu  
(fuiven in zalen)

dienst vergunningen  
(fuiven in openlucht, tent, enz.)

      walweinstraat 20
      b-8000 brugge

       walweinstraat 20
       b-8000 brugge

      050 44 83 44        050 44 83 60

      dienst.leefmilieu@brugge.be        dienst.vergunningen@brugge.be
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Drank- en eetgelegenheid

Drank schenken
Je wil op je fuif sterk alcoholische dranken schenken? Dat kan!
In Brugge heb je hiervoor geen tapvergunning of vergunning op het schenken van 
sterke dranken meer nodig.

Let er natuurlijk wel op aan wie en hoeveel sterke drank je schenkt! 
Zo is het onder andere strafbaar om alcohol te schenken aan -16-jarigen.

Wil je nog meer tips over hoe je omgaat met alcohol op jouw fuif? 
Kijk dan zeker in onze andere katern ‘Veiligheid’.

Eetgelegenheden
Wanneer heb je nu een vergunning nodig om eetstandjes te voorzien op je fuif?

Het zit zo dat wanneer je een beroep doet op een frituuruitbater of hotdogkraam, 
je hiervoor geen vergunning nodig hebt. De uitbater van de stand is namelijk 
verantwoordelijk voor een vergunning voor het verkopen van etenswaren.

Wil je met je vereniging zelf een eetstandje uitbaten aan de fuifzaal, dan dien je 
hiervoor altijd schriftelijk toestemming te vragen bij het College van  
Burgemeester en Schepenen:

Let op
Organiseer je een fuif op een openbaar domein, dan word je vroeg of laat 
geconfronteerd met afval dat je ergens kwijt moet.
Neem contact op met de Reinigingsdienst om praktische afspraken te maken 
over waar jij je afval mag lozen.

college van burgmeester en schepenen

                                                           burg 12
                                                           b-8000 brugge

stadsreiniging

      050 44 83 43

      stadsreiniging@brugge.be
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Geluid & muziek
 

Drank- en eetgelegenheid

Bij het fuiven in Brugge zijn er enkele geluidsvoorwaarden die je moet 
respecteren. We maken volgend onderscheid afhankelijk van de locatie. 

Fuiven in een zaal
VLAREM II-vergunde zalen (permanente dansgelegenheden van meer dan 
100m²) beschikken over een milieuvergunning, die vastlegt hoeveel decibel je 
mag produceren. Voer je een verandering uit aan de bestaande vaste installatie,  
dan bega je een overtreding.

Let op
De verantwoordelijkheid ligt hier bij de uitbater van de zaal, maar als de  
organisator zich niet aan de regels houdt, dan kan de uitbater dit op  
de organisator proberen te verhalen. 

In openbare en private inrichtingen geldt de politieverordening betreffende de 
dansgelegenheden, die niet onder de VLAREM II vallen. Hier kan nog een onder-
scheid gemaakt worden tussen occasionele en permanente dansgelegenheden. 
Maar je onthoudt best dat je verplicht bent om aan de Dienst Leefmilieu te 
melden dat je een fuif organiseert.  
In deze zalen geldt een geluidsnorm van 90dB, maar je kan een éénmalige 
afwijking vragen, mits een goede motivatie. 
Meer info vind je in de infobrochure rond de politieverordening.

Fuiven in openlucht, in een tent of op het openbaar domein
Bij openluchtconcerten voor een groot publiek is het vaak niet haalbaar om de 90 
decibel norm te hanteren. 

Voor dit soort evenement moet je dan ook een afwijking aanvragen.  
Dit formulier kan je vinden bij de Dienst Leefmilieu of op www.brugge.be en moet 
je aangetekend versturen (College) of tegen ontvangstbewijs afgeven (secretarie). 

Daarna kan de burgemeester, op basis van advies van de Dienst Leefmilieu,  
de aanvraag goedkeuren, afkeuren of er bijzondere voorwaarden aan koppelen, 
rekening houdend met de omgevingsfactoren.

college van burgemeester en schepenen / secretarie

                                                           burg 12
                                                           b-8000 brugge
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Meer informatie over elektronisch versterkte muziek en alles wat daarbij komt 
kijken kan je raadplegen in de brochure van de Preventiedienst: ‘Elektronisch 
versterkte muziek. Wat kan? Wat mag?’ 

Muziekvergunning Stad Brugge
Bij het afspelen van elektronisch versterkte muziek op een openbare plaats en 
in openlucht, heb je een vergunning voor het spelen van muziek nodig. Je vraagt 
deze aan bij de dienst Leefmilieu.

Tip 
Als je fuift in een vergunde zaal en je maakt gebruik van de gekeurde vaste
muziekinstallatie, dan heb je hiervoor geen muziekvergunning nodig.

Geluid & muziek

dienst leefmilieu

      walweinstraat 20
      b-8000 brugge

      050 44 80 10

      leefmilieu@brugge.be

      www.brugge.be
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Geluid & muziek SABAM
 

Sabam (Belgische Auteurs Maatschappij) is een vennootschap die de rechten van 
auteurs (songschrijvers, filmregisseurs, dichters, toneelschrijvers,…) omtrent 
hun werken verdedigt. Indien je deze stukken in het openbaar (bv. fuif) afspeelt, 
ben je verplicht om hiervoor te betalen. 

Maar als de auteur niet aangesloten is bij Sabam, dan dient er niets te worden 
betaald. Bijvoorbeeld, je boekt een groep die niet aangesloten is bij Sabam en 
eigen nummers speelt, dan ben je vrijgesteld.

Het tarief wordt berekend op basis van de grootte van de zaal, de inkomprijs en 
de prijs van een consumptie. Voor kleinschalige fuiven gelden speciale kortingen. 

Sabam kun je best heel vroeg, maar zeker uiterlijk 10 dagen vóór de fuif, 
aanvragen. Zo geniet je van een korting. 

Via www.sabam.be is een online berekening mogelijk.  
Er bestaan standaardaanvraagformulieren die je bij de Jeugddienst kan 
verkrijgen.

 

Sabam Inningskantoor
 Oostende-Brugge

      Lijsterstraat 25
      b-8400 oostende

      059 70 60 14

      www.sabam.be
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De Billijke Vergoeding is een verplicht bedrag dat je betaalt voor het publieke 
gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en 
muziekproducenten. Deze vergoeding slaat dus op het gebruik van opgenomen 
muziek in voor publiek toegankelijke lokalen.

De vergoeding betalen
Er zijn twee mogelijkheden om als organisator de vergoeding te betalen.
• Per afzonderlijke activiteit 
• Jaartarief voor een specifieke ruimte of permanente uitbating  
   (bijvoorbeeld voor een jeugdhuis of voor een cultureel centrum). 

Let op
Als je een fuif organiseert in een ruimte die reeds een jaarvergoeding betaalt, 
hoef je geen billijke vergoeding aan te vragen en te betalen.

Soms sluit de gemeente of andere actoren nu al jaarovereenkomsten af voor wat 
men de ‘usual places’ noemt. Dit zijn plaatsen die specifiek gebouwd zijn voor 
activiteiten waarbij mechanische muziek gebruikt wordt (gemeentelijke culturele 
infrastructuur, parochiezalen enz.)

Meer informatie vind je op www.billijkevergoeding.be. 
Je kan er zelf de billijke vergoeding aanvragen en berekenen en je vindt er alle 
‘usual places’.

Billijke vergoeding
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Een belangrijk onderdeel van de organisatie van een goede fuif,  
is een goede promotie. Waarmee moet je zeker rekening houden bij je promotie?

Flyeren
Om te flyeren op de openbare weg heb je een vergunning nodig.
Schrijf of mail hiervoor naar de dienst vergunningen en vertel hen waar en  
wanneer je van plan bent om te flyeren.

In scholen
Je kan er voor kiezen om in scholen te gaan flyeren. 
Contacteer het secretariaat of de directie van de school en vraag hun 
toestemming.

Let op
Sta je buiten op het voetpad aan een school, dan sta je op de openbare weg en 
heb je een vergunning nodig van Stad Brugge! Sta dus zeker op het domein.

In het station
Wil je jongeren bereiken in het station?
Dan heb je hiervoor de toestemming nodig van de NMBS-holding. 

Billijke vergoeding Promotie 
  

nmbs-holding

      koningin maria-hendrikaplein 2
      b-9000 gent

      09 241 23 07

      geert.dierckx@b-holding.be

     www.nmbs.be

dienst vergunningen  
(fuiven in openlucht, tent, enz.)

       walweinstraat 20
       b-8000 brugge

       050 44 88 25

       dienst.vergunningen@brugge.be
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Promotie

Geluidswagen
Een geluidswagen kan je enkel gebruiken, als je vooraf een schriftelijke 
toestemming krijgt van de burgemeester.

De burgemeester kan beperkingen opleggen. Hij kan zeggen wanneer je niet 
mag rondrijden en wanneer je geen gebruik mag maken van de luidsprekers.

Tip
Vraag ook steeds toelating aan bij SABAM. 
Doe je dit niet? Dan kan een boete volgen op het normale tarief. 
Op zoek naar meer informatie rond promotie voeren?
Neem dan zeker onze katern ‘promotie’ bij de hand.

Reclamebord plaatsen
Je kan voor een periode van 14 dagen vóór het gebeuren een 
reclamebord op de plaats van het evenement plaatsen. 
Richt je aanvraag tot het College van Burgemeester en Schepenen.
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Promotie





B. Verzekeringen
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Waarom verzekeren? 
  

Als organisator loop je een aantal risico’s waar je in al je enthousiasme  
misschien niet aan denkt.
• Brand van gebouw en inboedel
• Lichamelijke ongevallen van de vrijwillige medewerkers
• Schade aan derden 
• Materiële schade (bijvoorbeeld aan de gehuurde geluidsinstallatie).

Het is belangrijk dat je de nodige preventieve maatregelen neemt om die risico’s 
tot het minimum te beperken

Als organisator kan je namelijk verantwoordelijk gesteld worden voor de  
eventuele schadevergoeding die soms hoog kan oplopen.   
Het is dus de moeite waard om je te verzekeren tegen een aantal risico’s.  

We helpen je hier alvast op weg.

Enkele tips
• Weet welke verzekeringspolissen de verhuurder van het gebouw heeft lopen en 
   waardoor misschien al een deel van de risico’s verzekerd zijn
• Vraag bij het organiseren van je eerste fuif advies bij een verzekeringskantoor
• Weet dat niet iedere fuif gelijk is. Zo kunnen een aantal situaties de risico’s 
   verhogen of verlagen 
• Weeg bij iedere fuif af hoe zwaar de risico’s wegen.

Let op 
Er zijn ook enkele verplichte verzekeringen zoals de objectieve 
aansprakelijkheidsverzekering bij brand en ontploffing.
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Waarom verzekeren? 
  

Overzicht verzekeringen

Verplicht

Objectieve aansprakelijkheid 
brand en ontploffing

 Verplicht voor uitbaters van gebouwen 
(wet van 30 juli 1979)

Aan te raden

Brandverzekering

Burgerlijke aansprakelijkheid

Lichamelijke ongevallen

Vrijwilligersverzekering inzake 
burgerlijke aansprakelijkheid

Extra verzekeringen

Contractuele aansprakelijkheid

Verzekering ‘alle risico’s’

Evenementenverzekering
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Brandverzekering 
  

Brandverzekering     (Art. 1732 BW)

De verhuurder heeft normaal gezien een brandverzekering lopen voor zijn  
gebouw.  
 
Het kan zijn dat de verhuurder het gebouw ook verzekerd heeft voor de moge-
lijke gebruikers, dat heet dan “afstand van verhaal”. Je hoeft dan ook zelf geen 
verzekering af te sluiten. 
 
Als die afstand van verhaal er niet is kan de verzekeraar van de uitbater de 
schade aanrekenen aan de gebruiker. Dat kan enkel als je daarvooor  
aansprakelijk gesteld wordt.

Je sluit daarom best een eigen brandverzekering af, als die afstand van verhaal 
er niet is.

Let op 
Afstand van verhaal is niet van toepassing bij:
- Kwaadwilligheid
- Indien op de dag van het schadegeval de aansprakelijke zelf een  
   aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.

Let op
Goederen die je zelf hebt mee- of aangebracht zijn nooit verzekerd door de polis 
van de verhuurder. Als die zeer waardevol zijn, kan het aangewezen zijn deze 
afzonderlijk te laten verzekeren.
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Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)Brandverzekering 
  

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA)
De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid kan je het best vergelijken  
met je familiale verzekering.

Deze polis verzekert materiële en lichamelijke schade die door een fout, een 
onvoorzichtigheid of een nalatigheid door een vrijwilliger werd toegebracht aan 
een derde.

Je kan de polis afsluiten voor verschillende duur. Zo kan je je verzekeren  
gedurende de fuif, de voorbereiding, de opkuis, enz.

Als je regelmatig een fuif organiseert, bestaan er ook polissen op jaarbasis.

Let op 
Het afsluiten van een verzekering betekent niet dat de verzekering voor alle 
aangerichte schade zal tussenkomen.  
Zo wordt schade, te wijten aan grove nalatigheden of kwaad opzet, niet  
verzekerd. Het is dus steeds belangrijk dat je zorg draagt voor een degelijke en 
zo perfect mogelijke organisatie, net zoals een ‘goede huisvader’.

Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing  
Iedereen die een gebouw toegankelijk stelt voor het publiek, is wettelijk verplicht 
een verzekering “objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing” af te sluiten. 
Deze polis verzekert de schade bij brand aan derden (de fuifganger)..

Ook  voor deze polis ga je best na of de verhuurder die reeds heeft afgesloten.

 

(Wet van 30 juli 1979- BS 20/09/1979) 
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Contractuele aansprakelijkheid 
  

Verzekering contractuele aansprakelijkheid (Art. 1134 BW)  (toevoeging aan BA)
Het risico dat hier verzekerd wordt, is de schade aan het gebouw of zijn vaste  
inhoud. Het gaat hier om schade die niet veroorzaakt werd door brand, maar wel 
door het gebruik van het gebouw en zijn vaste inhoud.

Deze schade aan goederen van derden wordt niet verzekerd door de polis  
burgerlijke aansprakelijkheid omdat de schade contractueel van aard is.

Het is een polis die schade dekt aan het gebouw en vaste inhoud,  
dat niet verzekerd is door de brand- en burgerlijke aansprakelijkheidspolis.
Ga hier ook na of de uitbater van de zaal reeds over deze polis beschikt of als je bij 
hem deze polis kan afsluiten. 

Meer informatie over deze polis vind je vaak ook in de verhuurovereenkomst.

Let op
• Het gaat hier enkel om schade die veroorzaakt wordt door de organisator. 
   Zo wordt vandalisme niet gedekt door deze verzekering.
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Contractuele aansprakelijkheid 
  

Lichamelijke ongevallen

Lichamelijke ongevallen 
Bij de organisatie van een fuif of een groot evenement komen de risico’s op 
ongevallen om het hoekje loeren. 

Zeker bij de op- of afbouw lopen vrijwilligers risico’s.  
Zo kunnen medewerkers gewond raken bij de opbouw van het podium,  
het opzetten van een tent, het aansluiten van de nodige nutsvoorzieningen,  
het ophangen van spandoeken van sponsors, enz.

Je kan overwegen, op basis van het risico, om hiervoor een  
ongevallenverzekering af te sluiten.

Vrijwilligersverzekering
Bij het organiseren van je fuif kan je vrijwilligers inschakelen. Belangrijk hier 
is dat ook zij beschikken over de nodige verzekering. Een ongeval bij de op- of 
afbouw van een fuif is nooit veraf. 
 
Een aanrader is om als organisator een vrijwilligersverzekering af te sluiten. 

Je kan deze verzekering onder meer gratis afsluiten bij de Provincie West-
Vlaanderen.

provincie west-vlaanderen

       koning leopold III laan 41 
       b-8200 brugge

       050 40 35 65

       www.west-vlaanderen.be/vrijwilligerswerk

       vrijwilligersverzekering@west-vlaanderen.be
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‘ Alle risico’s’  

Verzekering ‘alle risico’s’
Eigen - of gehuurd materiaal met een hoge kostprijs kan je bijkomend laten  
verzekeren.  
 
De verzekering ‘alle risico’s‘ verzekert niet alleen tegen brand, maar bijvoorbeeld 
ook tegen vandalisme, diefstal en breuk. 

Let op  
‘Verdwijning’ van een voorwerp (diefstal zonder sporen van braak) wordt nooit 
verzekerd! 

Je kan er ook voor kiezen om een verzekering ‘alle risico’s’ af te sluiten voor  
elektronische apparatuur (waarbij ook elektriciteitsschade verzekerd is) en / of 
voor de in de vestiaire in bewaring gegeven goederen.

Zoals bij iedere verzekering wordt van de organisator de nodige preventie 
verwacht. Zo moet een vestiaire bijvoorbeeld  wel bewaakt zijn.
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‘ Alle risico’s’  





C. Checklist
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Checklist 
  

Vergunningen

Locatie
 Fuif in een gemachtigde zaal
 Fuif in een tent, in openlucht of op een openbaar domein met een geldige   
    vergunning (aanvraag ten laatste 1 maand vooraf).

Drank- en eetgelegenheden
 Eetstandjes beschikken over geldige vergunning.

Geluid en muziek
 Ken de geluidsnorm die geldt op de locatie
 Vraag bij fuiven in een tent,  in openlucht of  op het openbaar domein  
   een uitzondering aan op de geluidsnorm
 Vraag een muziekvergunning aan
 Vraag SABAM aan (ten laatste 10 dagen voor de fuif)
 Vraag de billijke vergoeding aan.

Promotie
 Vraag een vergunning aan om te flyeren op de openbare weg
 Vraag toestemming om te flyeren in scholen en stations
 Respecteer de vuistregels voor het aanplakken van affiches
 Vraag een muziekvergunning aan voor het gebruik van een geluidswagen.
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Checklist 
  

Checklist

Verzekeringen

Verplichte verzekeringen
 Beschik over de verplichte verzekeringen (objectieve aansprakelijkheid brand 
en ontploffing en eventueel de vrijwilligersverzekering) 
   o Controleer of de uitbater over deze verzekeringen beschikt en of deze ook  
      jouw activiteit dekken
   o Sluit indien nodig zelf deze verzekeringen af
  o Vraag advies bij een verzekeringsmaatschappij.

Niet verplichte verzekeringen
 Wees je bewust van de andere bestaande verzekeringen
 Sluit indien nodig andere verzekeringen af.
   o Brandverzekering (aan te raden)
   o Burgerlijke aansprakelijkheid (aan te raden)
   o Contractuele aansprakelijkheid
   o Lichamelijke ongevallen (aan te raden)
   o Verzekering ‘alle risico’.
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Aanvragen van vergunningen 
  

Zelf eetstandje uitbaten Dienst Vergunningen
Flyeren op openbaar domein Dienst Vergunningen
Flyeren station NMBS-holding
Geluidswagen Dienst Vergunningen
Sabam Inningskantoor Oostende
Billijke vergoeding www.billijkevergoeding.be

Muziekvergunning Dienst Leefmilieu
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Aanvragen van vergunningen 
  



V.U.: stadssecretaris j. coens, burg 12, b-8000 brugge 

Deze brochure kwam tot stand met de medewerking van:

- Jeugddienst Brugge 
- Dienst Cultuur
- Dienst Vergunningen
- Dienst Leefmilieu
- Preventiedienst
- Stedenbeleid
- Lokale Politie Brugge
- Brandweer Brugge
- Het Entrepot
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Voorwoord

Beste jongere,
Beste organisator,

Je wil graag een fuif of evenement organiseren maar je weet niet waar te  
beginnen? 
Deze gloednieuwe Brugse fuifgids maakt van jouw fuif een waar succes.

Als stadsbestuur streven we er naar om fuiven in Brugge , op een positieve en 
veilige manier, mogelijk te maken. We staan in de verschillende delen dan ook 
stil bij de regelgeving in Brugge, maar we geven je ook praktische tips mee om 
een schitterend evenement te organiseren.

In dit deel van de fuifgids staan we stil bij de financiële en materiële kant van het 
fuiven. 
We tonen hoe je een begroting kan opstellen, sponsors overtuigen en ook waar je 
terecht kan voor je materiaal om je project tot een goed eind te brengen.

Veel succes alvast met het organiseren van je fuif of evenement.

Lieve Mus,
Schepen voor jeugd

Inhoud





A. Financiën



Fuifgids - Ondersteuning: financieel en materieel - Financiën6

Stel een begroting op!
Een begroting geeft je een duidelijk beeld van je inkomsten en uitgaven.  
Het toont meteen de balans tussen beide.  
Het helpt je keuzes te maken bij het bepalen van je uitgaven en helpt je hopelijk 
winst te maken.

Hoe maak je een begroting op?
• Zet de verschillende soorten uitgaven en inkomsten op een rijtje.
• Maak een raming op van de uitgaven (vraag offertes aan verschillende 
   maatschappijen voor geluid en klank, drank, enz.)
• Maak een raming op van de inkomsten (sponsorgeld, subsidies, toegangsprijs,  
   drankverkoop, enz.)
• Streef naar een begroting in evenwicht: schat je kosten altijd iets hoger in en je 
   inkomsten iets lager dan werkelijk verwacht, om een marge te creëren  
   (5% is de regel).

Denk bij je begroting ook na over
• Wat als we geen winst maken?
• Waar kunnen we uitgaven beperken en toch kwaliteit blijven garanderen?
• Waar kunnen we inkomsten verhogen en toch geen ‘klanten’ afschrikken?

Probeer je begroting ook echt te gebruiken als leidraad en tracht alternatieven  
te vinden als bepaalde kosten de pan uitrijzen.

De toegang op je fuif!
De toegang is een van de grootste inkomsten van je fuif.  
Het is dan ook belangrijk dat je een goede toegangsprijs kiest. 
Zo leg je de prijs best niet te hoog of je schrikt heel wat mogelijke bezoekers af.

Denk ook na of je tickets in voorverkoop en aan de deur zult verkopen.

Let op 
Als je tickets in voorverkoop aanbiedt,  dan zijn er winkels die een ‘fee’ vragen op 
jouw tickets.
Als de fee bijvoorbeeld 50 cent bedraagt, dan betaalt een bezoeker voor jouw 
ticket in plaats van 5 euro in de winkel 5,50 euro.

Begroting
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Uitgaven Inkomsten

€ €

Materiaal Sponsoring

• Huur • Sponsor A

• P.A. • Sponsor B

Bands / Dj’s Subsidies

• Band A • Fuifcheque

• Dj A

Promotie Tickets

• Flyers • Voorverkoop

• Affiches • Aan de deur

Algemene kosten Drank

• Drank

• Sabam

• Billijke  
   vergoeding

• Verzekeringen

Security

Totaal Totaal

Raming winst inkomsten - uitgaven

Begroting Begroting voorbeeld



Fuifgids - Ondersteuning: financieel en materieel - Financiën8

Financiële steun

Een fuif organiseren brengt heel wat kosten met zich mee. 
Denk maar aan de honoraria voor de artiesten, de huur van de zaal, het 
drukwerk, Sabam, verzekeringen, enz. 

De Jeugddienst van Stad Brugge wil je daarom graag een financieel duwtje in de 
rug geven. Voldoe bij de organisatie van een fuif aan enkele eenvoudige 
voorwaarden en ontvang zo een fuifcheque ter waarde van 500 euro.

Wie komt in aanmerking voor een fuifcheque? 
• Een groepje van minimum 3 Brugse jongeren waarvan de helft jonger is dan 25 
   jaar
• Of een erkend plaatselijk jeugdwerkinitiatief.

Zoals gezegd leggen we hier wel enkele voorwaarden op.
 
Hou bij de voorbereiding van je fuif dus al zéker rekening met
• Prijslijst: Niet-alcoholische dranken zijn goedkoper dan alcoholische dranken;
• Sensibilisering: Voorzie een sensibiliserende boodschap die duidelijk zichtbaar 
   is (affiches gratis verkrijgbaar bij de Jeugddienst)
• Programma: Voorzie minstens 2 acts, waarvan 1 Brugse artiest
• Bewonersbrief 
• Toezicht
• Vermeld ‘Met financiële steun van Stad Brugge’ op jullie drukwerk.

Laat de Jeugddienst tijdig weten dat jullie een fuif organiseren! 
Bezorg ten laatste 30 dagen vóór de fuif  een aanvraagformulier aan de 
Jeugddienst!

Voor meer informatie kan je altijd terecht bij de Jeugddienst van Stad Brugge. 
 

stad brugge jeugddienst

      binnenweg 2
      b-8000 brugge

      050 44 83 23

      www.jeugddienstbrugge.be
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Financiële steunFinanciële steun

Verder kun je bij de Provincie West-Vlaanderen ook subsidies krijgen voor zowel 
projecten als startende festivals, die voor en door jongeren georganiseerd 
worden in West-Vlaanderen.

Het reglement schrijft enkele voorwaarden voor.
• Feitelijke verenigingen of verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) als 
    verenigingen op amateur-, semi-professioneel en professioneel niveau komen 
    in aanmerking.
• De organisatie van het project of festival is samengesteld uit minimum 2/3de 
   jongeren onder de 35 jaar, die wonen in West-Vlaanderen;

Meer informatie over deze subsidie, de voorwaarden en de aanvraag krijg je bij 
Provincie West-Vlaanderen.

stad brugge jeugddienst

      binnenweg 2
      b-8000 brugge

      050 44 83 23

      www.jeugddienstbrugge.be

      

provincie west-vlaanderen

      koning leopold III-laan 41 
      b-8200 brugge

      050 40 31 11

      www.west-vlaanderen.be
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Sponsoring

Als organisator kan je natuurlijk zelf ook op zoek gaan naar extra middelen om 
jouw fuif een financieel duwtje in de rug te geven.

Maar hoe stap je af op mogelijke sponsors en hoe overtuig je hen om jouw fuif te 
steunen?

We geven hier alvast enkele tips.
• Stel een dossier op voor kandidaat-sponsors.
• In een sponsordossier kan jij jouw fuif uitgebreid voorstellen. 
• Vertel waarom je kiest om een fuif te organiseren, welke doelgroep je wil 
   bereiken en de verwachte opkomst.
• Vermeld ook hoeveel sponsors je zoekt en welke bedragen of middelen je 
   verwacht. Sponsoring kan zeer ruim opgevat worden. Het gaat dus niet steeds 
   om geld, maar soms ook om middelen (t-shirts , drukwerk, materiaal voor je 
   jeugdvereniging, enz.)

Tip 
Denk eraan dat de meeste firma’s heel wat aanvragen voor sponsoring krijgen. 
Met een originele aanvraag en een verzorgd dossier vergroot je je kansen op een 
positief antwoord.

Stel een sponsorcontract op
We raden je ook aan om bij akkoord van een sponsor een contract op te maken. 
In het contract maak je duidelijke afspraken over het budget en de manier van 
promotie maken. 

Daarin vermeld je duidelijk:
• De naam van de sponsor
• De naam van de ontvanger (organisator)
• Het bedrag van sponsoring
• Het rekeningnummer waar het geld gestort mag worden.

Vergeet zeker niet te vermelden
• Hoeveel vrijkaarten de sponsor in ruil krijgt
• Waar je de informatie over de sponsor vermeldty (naam, logo, affiche, t-shirts, 
   enz.).
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SponsoringSponsoring

Voorbeeld sponsorcontract
Tussen sponsor a., hierna genoemd de sponsor, met woonplaats te  
adres en telefoonnummer 
vertegenwoordigd door contactpersoon
in de hoedanigheid  functie contactpersoon
en 
de organisator, hierna genoemd de gesponsorde,  
adres en telefoonnummer 
vertegenwoordigd door contactpersoon  
in de hoedanigheid van functie contactpersoon

is overeengekomen wat volgt

Artikel 1. De sponsor treedt op als hoofdsponsor / nevensponsor / lokale spon-
sor (schrappen wat niet past) voor de organisatie van ‘fuif‘  in plaats op  
DD/MM/JJ en biedt de organisator hiervoor een financiële steun van XXX EUR 
aan. 

Artikel 2. In return voor deze steun biedt de organisator de  publiciteits- 
mogelijkheid zoals gespecifieerd in bijlage van dit contract.

Artikel 3. Deze financiële steun wordt door de sponsor ten laatste  
op DD/MM/JJ overgeschreven op rekeningnummer XXX-XXXXXXX-XX. 

Artikel 4. De sponsor bezorgt een embleem en de merknaam (logo) van  
het sponsorende product of bedrijf (tegen uiterlijk DD/MM/JJ).

Artikel 5. De gesponsorde zal, indien gewenst, over de aanwending van het 
bedrag in artikel 2 vermeld, rekenschap moeten geven aan de sponsor door 
voorlegging van facturen en andere bewijsstukken.

Artikel 6. Dit contract dient u samen met uw logo uiterlijk tegen DD/MM/JJ 
(uiterste datum voor indienen drukwerk) terug te bezorgen aan de organisator; 
adres. De sponsor ontvangt zo spoedig mogelijk, ter bevestiging,  
een gehandtekende kopie van deze overeenkomst. 

Opgemaakt te plaats op DD/MM/JJ.
De sponsor,      De gesponsorde,
(handtekening)      (handtekening)





B. Materiële ondersteuning
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Uitleendienst jeugddienst 
  

Nood aan materiaal om je fuif te organiseren?
Neem dan een kijkje in de uitleendiensten.

De uitleendienst van de stedelijke Jeugddienst
Een van de grote troeven van de Jeugddienst: de Uitleendienst!
Tegen een prikje kunnen alle Brugse verenigingen allerlei materiaal ontlenen 
van de Jeugddienst.

We hebben dan ook heel wat fuifmateriaal in aanbieding.
Hier vind je alvast een overzicht.

Geluidsinstallatie

Pioneer geluidsinstallatie
(2 cd-spelers, 1 mengpaneel, 2 Mackie actieve speakers 400 Watt)

Mobiele geluidsinstallatie I 
(enkele mp3/cd-speler, 1 actieve speaker 400 Watt)

Mobiele geluidsinstallatie II 
(1 mengpaneel Mackie, 2 actieve speakers: 400 Watt)

DJ installatie 
(1 microfoon, 1 mengpaneel, 1 versterker, 1 dubbele cd-player cassettespeler, 
4 speakers met kabels)

Microfoons

Micro shure SM58

Microstatieven

stad brugge jeugddienst

      binnenweg 2
      b-8000 brugge

      050 44 83 23

      www.jeugddienstbrugge.be

      jeugddienst@brugge.be



Fuifgids - Ondersteuning: financieel en materieel - Materieel Fuifgids - Ondersteuning: financieel en materieel - Materieel 15

Uitleendienst jeugddienst 
  

Uitleendienst jeugddienst

Reserveren
Reserveer bij voorkeur via e-mail of bel naar 050 44 83 23.

Openingstijden
Afhalen van materiaal kan tijdens de openingsuren van de Jeugddienst van 
9u – 12u en 14u-16u30 of na afspraak . 

Terugbrengen dient te gebeuren een half uur voor sluitingstijd of na afspraak.

Opgelet
Je moet zelf het materiaal uit- en inladen, zorg dat je met voldoende mensen 
bent!

Huur
Bij het afhalen van materiaal is de waarborg cash te betalen. Het eventuele 
huurgeld wordt vereffend bij het terugbrengen van het  materiaal.

Verlichting

LED DJ-bar

Discolights (4 PAR-64 lampen, met kleurfilters en statief)

The Winner II (bewegende lichten)

Stroboscoop 75W

Party lights 10m (spotjes)

Rope light 9m (ledlichten in buis)

Blacklights

Truss constructie (bevestigingsbar voor lampen)

Divers

Fluovest

Partybox (handige box met stempelkussen, fluojasjes, vuilniszakken, enz.)
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Uitleendienst dienst cultuur 
  

Bij de uitleendienst van de Dienst Cultuur kan je heel wat nuttig feestmateriaal 
ontlenen zoals tribunes, tafels, banken, vlaggen(-masten), podia, stoelen, 
vuurkorven, dranghekken (nadars), historische kostuums, enz.  

Je kan een volledig overzicht van al het beschikbare materiaal opvragen bij de 
Dienst Cultuur en op www.brugge.be, bij de categorie “Cultuur, sport, jeugd/ 
Dienst Cultuur/ Uitleendienst”.

Iedereen die iets organiseert op Brugs grondgebied kan gebruik maken van deze 
uitleendienst.  
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
• Commerciële organisaties
• Niet-commerciële organisaties.  

Niet-commerciële organisaties krijgen een korting van ongeveer 75%. 
Daarbij is het tevens zo dat erkende Brugse jeugdwerkinitiatieven éénmaal per 
kalenderjaar kosteloos gebruik kunnen maken van het materiaal.

Reserveren
Reserveer je gewenste materiaal schriftelijk en uiterlijk één maand vóór de 
datum van gebruik.

dienst cultuur

      burg 12
      b-8000 brugge

      050 44 82 86

      www.brugge.be

      dienst.cultuur@brugge.be
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Provinciale uitleendienst Uitleendienst dienst cultuur 
  

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen leent zowel audio-visueel materiaal 
als tentoonstellingsmateriaal uit.
Dat kan enkel aan erkende jeugdorganisaties, scholen en openbare instellingen. 

Nieuw vanaf 2010 is dat je ook noodverlichting kan ontlenen.
Een volledig overzicht van al hun materiaal kan je bekijken op de website. 
Leuk om weten is dat er afhaalpunten zijn in Brugge, Ieper, Kortrijk en Oostende.

provinciale uitleendienst brugge

      doornstraat 112
      b-8200 brugge

      050 40 76 76

      www.west-vlaanderen.be
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Praktisch materiaal 
  

Drankbekers
Ben je nog op zoek naar drankbekers voor jouw fuif?
Zoek dan niet verder en kies voor de herbruikbare beker!

We zetten even de voordelen voor je op een rijtje.
• Goedkoper (je betaalt enkel een waarborg)
• Milieuvriendelijker
• Veiliger in de zaal
• Smakelijker om uit te drinken dan een wegwerpbeker.

Meer informatie krijg je bij:

Drankjetons
Wil je op je fuif gebruik maken van drankjetons, weet dan dat verschillende 
bedrijven deze te huur en te koop aanbieden.
Surf zelf eens op het web of raadpleeg de gouden gids.

De voordelen:
• Je kan ze huren
• Milieuvriendelijker
• Niet te vervalsen

kringwinkel ’t rad

      langestraat 169-171
      b- 8000 brugge

      050 44 66 99

      



19Fuifgids - Ondersteuning: financieel en materieel - Materieel Fuifgids - Ondersteuning: financieel en materieel - Materieel

Praktisch materiaal 
  

De wensen van de artiesten

Natuurlijk heb je om je fuif te organiseren nog heel wat ander materiaal nodig.
Materiaal dat je moet huren of aankopen.

Zo denken wij aan de artiesten die speciale eisen stellen op het gebied van  
muziekinstallatie (p.a.), maar ook persoonlijke wensen qua drank en voeding.

We geven je hier nog enkele tips mee
• Bekijk de riders van de artiesten
• Vertel duidelijk wat haalbaar is en wat niet qua muziekinstallatie,  
   maaltijden en drank 
• Vraag op gebied van muziekinstallatie advies aan een p.a-firma
• Maak duidelijke afspraken met de artiesten 
• Blijf je budget bewaken.

Wat met ander materiaal 
  





C. Checklist
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Checklist 
  

Begroting
 Stel een begroting op
 o Raam de inkomsten
 o Raam de uitgaven
 Denk na over een goede toegangsprijs 
 o Voorverkoop (fee & no fee)
 o Aan de deur

Financiële steun
 De fuifcheque
 Subsidie van de provincie West-Vlaanderen
 Denk na over sponsoring
 o Stel een sponsordossier op
 o Stel een sponsorcontract op

Materiële steun
 Weet welk materiaal beschikbaar is
 Weet welk materiaal je kan ontlenen
 o Jeugddienst Brugge
 o Dienst Cultuur
 o Provincie West-Vlaanderen
 o Bekers Kringwinkel
 Kies voor milieuvriendelijke oplossingen
 o Herbruikbare bekers Kringwinkel
 o Drankjetons
 Hou rekening met de wensen van de artiesten
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Checklist 
  



V.U.: stadssecretaris j. coens, burg 12, b-8000 brugge 

Deze brochure kwam tot stand met de medewerking van:

- Jeugddienst Brugge 
- Dienst Cultuur
- Dienst Vergunningen
- Dienst Leefmilieu
- Preventiedienst
- Stedenbeleid
- Lokale Politie Brugge
- Brandweer Brugge
- Het Entrepot
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Voorwoord

Beste jongere,
Beste organisator,

Je wil graag een fuif of evenement organiseren maar je weet niet waar te 
beginnen? 
Deze gloednieuwe Brugse fuifgids maakt van jouw fuif een waar succes.

Als stadsbestuur streven we er naar om fuiven in Brugge , op een positieve en 
veilige manier, mogelijk te maken. We staan in de verschillende delen dan ook 
stil bij de regelgeving in Brugge, maar we geven je ook praktische tips mee om 
een schitterend evenement te organiseren.

Had jij al vragen rond hoe je promotie voert? Hoe je jouw doelgroep bereikt? 
We geven je hier alvast een overzicht van enkele promotiestrategieën.

Veel succes alvast met het organiseren van je fuif of evenement.

Lieve Mus,
Schepen voor jeugd

Inhoud





A. Op weg naar een goede promotie 
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Iedere organisator wil terugkijken op een geslaagde fuif met een groot publiek!
Maar hoe bereik je jouw doelgroep en zorg je dat ze aanwezig zijn op jouw fuif?

Hier geven we je alvast een overzicht van enkele promotiestrategieën.
Goed om weten is dat je best meerdere media gebruikt om je fuif bekend te 
maken aan het ruime publiek.

Folders en flyers
Folders en flyers worden nog altijd gebruikt om  het publiek te informeren over 
diverse evenementen. Wees er echter wel bewust van dat een folder of flyer geen 
lang leven heeft.

Het is dan ook belangrijk dat je flyers gericht verspreidt en met een duidelijke 
boodschap.

Onze tips
• Verspreid ze op plaatsen waar je doelgroep aanwezig is  
  (fuiven, scholen, winkelcentra, voorverkoopcentra, enz.)
• Hou je tekst kort en bondig, less is more
• Kies voor een ontwerp dat in het oog springt en dat de mensen onthouden
• Let er op dat je folders en flyers niet op de openbare weg terecht komen
   (Je kunt op je flyer vermelden: ‘Niet op de openbare weg gooien’)
• Hou het milieuvriendelijk! (papier, online verspreiden).

Let op 
Voor het flyeren op de openbare weg heb je een vergunning nodig. 
Je schrijft of mailt hiervoor de dienst vergunningen en zegt hen waar en wanneer 
je van plan bent om te flyeren.

Folders & flyers  
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Affiches
Een medium dat vaak gebruikt wordt om fuiven voor te stellen, is de welbekende 
affiche.
 
We vertellen je alvast wat je zeker niet mag vergeten bij de opmaak van je affiche.
• Wat wordt er georganiseerd (naam)
• Wanneer (datum en aanvangsuur)
• Waar (zaal en gemeente)
• Wie voor de muziek zorgt
• Wie het organiseert
• De toegangsprijzen
• Eventuele sponsors
• Vermeld steeds een verantwoordelijke uitgever. 

Let op
Vzw’s moeten ook hun naam met maatschappelijke zetel vermelden.

Folders & flyers  Affiches
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Aanplakzuilen

Gebruik de aanplakzuilen!
Brugge telt 39 zuilen waar je gratis je affiches kan aanplakken.

Respecteer hierbij wel de volgende vuistregels:
• Plak ten vroegste één maand voor je fuif plaatsvindt je affiche aan
• Plak maximaal 3 formaat A1 of 6 formaat A2 affiches aan
• Overplak andermans affiche niet vooraleer de fuif of het evenement voorbij is
• Laat geen afval achter aan de aanplakzuil.

Let op
Er staan strenge straffen op het wildplakken. 
Bovendien kan je als organisator opdraaien voor de kosten van de verwijdering.

Locaties:

Centrum Sint-Gilliskerk

Centrum Walweinbrug

Centrum Bargeweg, thv het openbaar toilet

Centrum Oostmeers

Centrum Astridpark

Centrum ‘t Zand

Centrum RCJC Entrepot

Centrum Kazernevest -Kruispoort

Centrum Gentpoortstraat / Boninvest

Centrum Katelijnestraat / Gentpoortvest

Centrum Simon Stevinplein

Centrum Beursplein aan inkom Beurshalle

Kristus-Koning Leopold I-laan

Sint-Andries Jan Breydellaan -Langevesting

Sint-Andries Gistelse Steenweg, Gemeentehuis

Sint-Andries Leopold III-Laan

Sint-Andries Zandstraat

Sint-Andries Canadaplein

Sint-Michiels Koning Albertlaan

Sint-Michiels Sint-Michielslaan, thv Sint-Godelievekerk

Sint-Michiels Rijselstraat, thv Gemeentehuis

Assebroek Baron Ruzettelaan, thv Sint-Pietersabdij

Assebroek Daverlostraat / Gulden Peerdenstraat

Assebroek Astridlaan / Kerklaan

Assebroek Gaston Roelandsplein

Sint-Kruis Veltemweg

Sint-Kruis Malehoeklaan

Sint-Kruis Karel van Manderstraat, t.h.v. de kerk

Sint-Kruis Moerkerksesteenweg, thv de kerk

Koolkerke Brugse Steenweg / Koolkerksesteenweg

Sint-Jozef Ronsaardbekestraat, thv de Kerk

Sint-Pieters Oostendse Steenweeg, thv Station

Sint-Pieters Blankenbergse Steenweg

Dudzele Dorpsplein

Lissewege Canadezenstraat / Zeelaan

Lissewege Station, voor station

 Zwankendamme Lisseweegse Steenweg

 Zeebrugge Sint-Donaaskerk / Kustlaan

 Zeebrugge Adriaan de Gerlachstraat / Zeedijk
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Aanplakzuilen
 

Aanplakzuilen

Sint-Andries Canadaplein

Sint-Michiels Koning Albertlaan

Sint-Michiels Sint-Michielslaan, t.h.v Sint-Godelievekerk

Sint-Michiels Rijselstraat, t.h.v Gemeentehuis

Assebroek Baron Ruzettelaan, t.h.v. Sint-Pietersabdij

Assebroek Daverlostraat / Gulden Peerdenstraat

Assebroek Astridlaan / Kerklaan

Assebroek Gaston Roelandtsplein

Sint-Kruis Veltemweg

Sint-Kruis Malehoeklaan

Sint-Kruis Karel van Manderstraat, t.h.v. de kerk

Sint-Kruis Moerkerkse Steenweg, t.h.v de kerk

Koolkerke Brugse Steenweg / Koolkerkse Steenweg

Sint-Jozef Ronsaardbekestraat, t.h.v de Kerk

Sint-Pieters Oostendse Steenweg, t.h.v Station

Sint-Pieters Blankenbergse Steenweg

Dudzele Dorpsplein

Lissewege Canadezenstraat / Zeelaan

Lissewege Station, voor station

 Zwankendamme Lisseweegse Steenweg

 Zeebrugge Sint-Donaaskerk / Kustlaan

 Zeebrugge Adriaan de Gerlachestraat / Zeedijk
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Promo openbare weg

Geluidswagen
Wil je promotie voeren met een geluidswagen?
Dat kan!

Je hebt hiervoor een schriftelijke toestemming nodig van de burgemeester.

Let op: 
Vraag ook steeds toelating aan bij SABAM. 
Doe je dit niet? Dan kan een boete volgen op het normale tarief. 

Op zoek naar meer informatie over de regelgeving bij promotie voeren? 
Neem dan zeker de katern ‘vergunningen en verzekeringen’ bij de hand.

Reclamebord op de openbare buitenlocatie van de fuif 
Je kan er ook voor kiezen om een reclamebord te plaatsen op de buitenlocatie 
waar jouw fuif plaatsvindt.

Je kan er mits een goedgekeurde aanvraag een bord 14 dagen vooraf tot  
14 dagen na je fuif of evenement plaatsen.

Meer informatie over het plaatsen van een reclamebord krijg je bij  

dienst urbanisatie

   oostmeers 17
   b-8000 brugge
   050 44 85 92 
   urbanisatie@brugge.be

Wees creatief!
Er zijn nog heel wat andere manieren om je fuif onder de aandacht te 
brengen: stickers, bierviltjes en pennen, friesbies, enz.
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Promo openbare weg

Er bestaan heel wat partysites waar je promotie kan maken voor jouw fuif.
We raden aan om je digitale promotiecampagne ongeveer 2 maanden voor je 
evenement op te starten.

Google er op los en post jouw fuif op diverse sites.
Een aanrader is alvast www.bruggeleeft.be, een site die zich richt op het 
uitgaansleven in Brugge.

Daarnaast kan je als organisatie kiezen om ook een eigen webstek aan te maken. 
Het is de plaats waar je alle informatie over jouw fuif, de medewerkers, bands en 
sponsors kan promoten. 

Daarnaast kan je ook een facebookpagina aanmaken om jouw fuif in de kijker te 
plaatsen. Zo kan je via je eigen netwerk van vrienden jouw fuif promoten bij een 
grote groep jongeren.

Digitale promotie 



Fuifgids - Promotie - Op weg naar een goede promotie12

Let op
De lengte van je boodschap is beperkt tot 7 regels van 18 karakters.  

De evenementen worden aangekondigd vanaf 2 weken vóór de (aanvangs-)datum 
van het evenement, afhankelijk van het aantal aanvragen.  

Elektronische lichtkranten 
  

dienst cultuur

      050 44 82 72

      050 44 82 80 (fax)   

      dienst.cultuur@brugge.be 

Als organisator van een niet-commerciële fuif kan je 
dankzij Stad Brugge je activiteit ook promoten via de 
elektronische lichtkranten.

Deze borden bevinden zich aan de Bevrijdingslaan  
(ter hoogte van de middenberm aan de Canadabrug),  
de Boeveriepoort, Canadaplein, Scheepsdalebrug,  
Katelijnepoort en aan het Stationsplein. 

Om jouw boodschap op het bord te laten verschijnen, 
volstaat een simpele aanvraag via het digitale 
aanvraagformulier dat je vindt op www.brugge.be of 
stuur een fax naar de Dienst Cultuur. 



Fuifgids - Promotie - Op weg naar een goede promotie Fuifgids - Promotie - Op weg naar een goede promotie 13

Elektronische lichtkranten 
  

Een andere echte aanrader is om jouw fuif of evenement gratis in te geven in de 
Uitdatabank.
De Uitdatabank is een webplek waarop alle informatie over het culturele- en 
vrijetijdsaanbod in Vlaanderen en Brussel wordt ingevoerd en opgeslagen. 

Als jij je gegevens invoert in de Uitdatabank, dan wordt jouw fuif opgenomen in 
de agenda’s van diverse nationale media en op de nationale evenementensite 
www.cultuurweb.be. 

Ook verschillende communicatiekanalen binnen de stad Brugge doen op deze 
databank een beroep om hun kalender samen te stellen. 
Hieronder een overzicht:
• De evenementenkalender van de stedelijke website  
• De wekelijkse nieuwsbrief van Brugge Plus
• De maandelijkse brochure events@brugge 
• De kalender in de maandelijkse cultuurkrant EXit.

Het ingeven van je activiteit
Het enige wat je moet doen om je fuif bekend te maken, is je registreren via de 
website www.uitdatabank.be.
Na je registratie voer je eenmalig je organisatiegegevens in en daarna kan je 
onbeperkt evenementen invoeren.

Uitdatabank
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Bij een grote fuif kan je overwegen om de (regionale) pers te verwittigen. 
Zo kan je een kort persbericht opstellen of een persconferentie organiseren op 
een toffe plaats met een leuke foto. 
Denk hierbij ook aan de vrije radio’s in de buurt en de internetradio Villa Bota.
 
 www.villabota.be 

Tip
Je vergroot je kansen om de pers te halen als je bijvoorbeeld enkele kaarten 
verloot of een ludieke actie organiseert.

Voor alle info over journalistiek in Brugge

 www.brugge.be

 www.brugsepersbond.be 
 
 secretariaat@brugsepersbond.be

Schakel de pers in!  



Fuifgids - Promotie - Op weg naar een goede promotie Fuifgids - Promotie - Op weg naar een goede promotie 15

Schakel de pers in!  





B. Checklist
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Checklist 
  

Weet waar je de doelgroep kan bereiken
 Andere gelijkaardige fuiven
 Bekende jongerenlocaties

Weet welke kanalen/ strategieën beschikbaar zijn

Kies de juiste kanalen in functie van je doelgroep
 Folders/ flyers
 Affiches (aanplakzuilen)
 Geluidswagen
 Reclame openbare weg of reclameborden
 Digitale promotie (website, facebook) 
 Elektronische lichtkranten
 Uitdatabank

Schakel de pers in
 Stel een persbericht op
 Organiseer een persconferentie
 Promoot je fuif via de internetradio Villa Bota
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Checklist 
  



V.U.: stadssecretaris j. coens, burg 12, b-8000 brugge 

Deze brochure kwam tot stand met de medewerking van:

- Jeugddienst Brugge 
- Dienst Cultuur
- Dienst Vergunningen
- Dienst Leefmilieu
- Preventiedienst
- Stedenbeleid
- Lokale Politie Brugge
- Brandweer Brugge
- Het Entrepot
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Voorwoord

Beste jongere,
Beste organisator,

Je wil graag een fuif of evenement organiseren maar je weet niet waar te  
beginnen? 
Deze gloednieuwe Brugse fuifgids maakt van jouw fuif een waar succes.

Als stadsbestuur streven we er naar om fuiven in Brugge , op een positieve en 
veilige manier, mogelijk te maken.  
We staan in de verschillende delen van deze gids dan ook stil bij de regelgeving in 
Brugge, maar we geven je ook praktische tips mee om een schitterend  
evenement te organiseren.

In het deel ‘Feestje bouwen! En daarna?’ heeft het hard werken en het treffen 
van heel wat voorbereidingen zijn vruchten afgeworpen. Het is het moment om 
de laatste inspanningen te leveren om van je fuif een echt succes te maken. Hier 
krijg je enkele tips om jouw fuif de dag zelf nog in goede banen te leiden.

Veel succes alvast met het organiseren van je fuif of evenement.

Lieve Mus,
Schepen voor jeugd

Inhoud





A. De dag zelf
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Na het harde werk en het treffen van heel wat voorbereidingen is het eindelijk zo 
ver. Het moment is er om de laatste inspanningen te leveren om van je fuif een 
echt succes te maken. 

Hier enkele tips om jouw fuif de dag zelf in goede banen te leiden.

Maak duidelijke afspraken
Het is belangrijk dat het voor alle medewerkers duidelijk is wat je van hen 
verwacht.
Daarom raden we je aan om een duidelijk taakschema op te stellen.  
Zo weet iedereen waaraan, wanneer en waar er gewerkt moet worden.

Verder raden we je aan ook praktische afspraken te maken rond
Het inrichten van de zaal
• Het verzamelen van de inkomsten (waar verzamel je het geld)
• Het uitbetalen van bands, dj’s, enz.
• Het barbeheer (schenken van alcohol, enz.)
• De bewaking (ga in overleg met je bewakingsfirma of fuifbegeleider)
• Het sluitingsuur van zowel de bar, muziek als zaal.

Tip 
Hou een briefing voor de start. Overloop het taakschema met je medewerkers en 
vraag of iedereen goed weet wat er van hem of haar verwacht wordt.

Als organisator heb je de taak om alles in goede banen te leiden.

Maak duidelijke afspraken
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Een echte aanrader is dan ook dat je enkele personen bij je hebt, 
waarop je kan rekenen.

Stel daarom verantwoordelijken aan.  
Zij kennen het reilen en zeilen van een bepaalde post en zijn een aanspreekpunt 
voor de andere medewerkers.

Hier alvast enkele voorbeelden
• De financieel verantwoordelijke verzamelt de inkomsten (inkom, bar, vestiaire)   
   en betaalt de uitgaven (bands, dj’s, vrijwilligersvergoeding)
• De barbeheerder heeft controle over de bar 
   Deze persoon zorgt ervoor dat er voldoende drank beschikbaar is en houdt een  
   oogje in het zeil bij het schenkgedrag
• De verantwoordelijke voor de vestiaire
• Kies voor een stagemanager die verantwoordelijk is voor de backstage  
   en de artiesten
• Een algemeen aanspreekpunt / coördinator.

Tip
Plan zo weinig mogelijk uitbetalingen op je fuif zelf. 
Zo hoef je niet met onnodig veel cash op zak te lopen. 
Schrijf het bedrag na je fuif over op de rekening van de begunstigde.

Betaal je personen toch uit op je fuif, stel dan een onkostennota op en laat deze 
door beide partijen ondertekenen.
 

Je kan niet zo maar mensen weigeren op een openbare fuif.  

Maak duidelijke afspraken Stel verantwoordelijken aan
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Ken je locatie

Op je fuif kan je geconfronteerd worden met onvoorziene omstandigheden.

Als organisator helpt het om je locatie goed te kennen.
Overloop vooraf samen met de zaaluitbater de zaal.  Controleer daarbij de 
noodverlichting en weet waar de brandblusapparaten en elektriciteits-
voorzieningen staan.

Hou ook steeds de noodnummers bij de hand. Zo kan je snel inspelen op diverse 
problemen en professionele hulp inroepen.
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De toegang tot een openbare gelegenheid is namelijk een individueel recht. 
Zo geeft de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan dat je 
niemand kan weigeren op basis van geslacht, huidskleur, ras, seksuele 
geaardheid, afkomst, enz. 
Racisme op fuiven mag dan ook niet getolereerd worden.

Geldige argumenten om iemand te weigeren
• De zaal is vol (het maximum aantal toegelaten mensen zoals vastgelegd in de 
   brandveiligheidsnormen is bereikt)  
   Let op dat je niemand binnenlaat zolang er niemand buiten gaat. 
• Het is een privéfuif
• De persoon heeft strafbare feiten verricht.
 - Overdreven alcoholgebruik
 - Bezit, verkoop of gebruik van drugs
 - Wapenbezit
 - Het lastig vallen van andere bezoekers
 - Het plegen van geweld.

Let op
Als je iemand wil weigeren op basis van zijn/haar kledij, dan kan dat enkel als er  
‘gewenste kledij’ vermeld staat op de affiches en folders.

Argumenten die je niet mag gebruiken om iemand te weigeren  
op een openbare fuif
• ‘Alleen voor vaste klanten’ of ‘Alleen voor mensen met een lidkaart’. 
   Je mag op een openbare fuif geen onderscheid maken tussen vaste klanten en   
    anderen.
• ‘Je hebt hier al gevochten of drugs verkocht’. Als je maar één fuif per jaar  
    organiseert, kan je moeilijk iemand weigeren die vorig jaar heeft gevochten!   
    Uiteraard mag je ook niemand beschuldigen van criminele feiten als daar geen 
    bewijzen van zijn.
• ‘Dit is een privéclub’. 

 

Mensen weigerenKen je locatie
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Wat met -16-jarigen?
De wet vertelt ons duidelijk dat je niet zomaar–16-jarigen mag weigeren op een 
fuif zonder handelskarakter (bijvoorbeeld een fuif van en in het 
jeugdhuis). Enkel via een reglement kan een leeftijdsgrens opgelegd worden. 

Identiteitscontrole
Je hebt het recht niet om de identiteit van je bezoekers te controleren.  
Als je twijfelt of iemand al dan niet 16 jaar is, mag je deze persoon wel vragen om 
zijn of haar leeftijd te bewijzen.  
Kan of wil die persoon dat niet, dan heb je het recht de toegang te weigeren. 

Wie mag de toegang weigeren?
Als je iemand wil weigeren op je fuif, dan kan je hiervoor bewaking (privaat of 
vrijwillig) inschakelen. 
Meld het gebruik aan de lokale politie, waarbij je de namen doorgeeft van de 
mensen die de controle doen. 

Verder kunnen personen die verantwoordelijk zijn voor de ticketcontrole 
en –verkoop iemand de toegang weigeren als deze personen ook wettelijk geen 
toegang hebben (geen ticket, in dronken toestand, -16 jaar op een fuif met  
handelskarakter).  
Als je aan deze personen geen ticket verkoopt, dan kan je hen uiteraard  
de toegang weigeren. 
Eenmaal de persoon een ticket heeft, kan enkel een bewaker (privaat of vrijwillig) 
mensen weigeren. 

Let op
Als iemand die je de toegang tot de fuif weigert, toch binnengaat, mag je geen 
geweld gebruiken om dat te verhinderen.  
Als de persoon die je de toegang hebt geweigerd zelf geweld gebruikt om zich 
toegang te verschaffen, kan je een beroep doen op de politie.

Meer informatie over bewaking vind je in onze eerste katern 
‘Preventie en Veiligheid’.
 

Mensen weigeren
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Mensen weigeren





B. Na de fuif
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Opruimen
Je kan best onmiddellijk na de fuif opruimen. Op dat moment zijn de 
medewerkers immers nog aanwezig. Spreek op voorhand duidelijk af wie wat 
opruimt!

Maak vooraf met de zaaluitbater duidelijke afspraken over wat er precies wordt 
verstaan onder ‘opruimen’.

Vergeet niet dat ook het buitenterrein een grondige beurt verdient.  
Laat geen papier en bekers liggen.

Denk ook aan de panelen, reclameborden die je hebt geplaatst langs  
de openbare weg.

Controleer je locatie
Kijk of er, zowel binnen als buiten, nergens schade opgelopen is.
Doe samen met de zaaluitbater of met de brouwer een controle, zo worden 
discussies vermeden.

Materiaal terugbrengen
Heb je materiaal uitgeleend bij een stedelijke of provinciale uitleendienst? 
Vergeet het dan niet op tijd terug te brengen.

En daarna? 
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En daarna? 
  

De afrekening
Probeer zo snel mogelijk na je fuif alle financiën af te werken (SABAM, billijke 
vergoeding, vrijwilligersvergoeding, dj’s, drank, enz.)

Maak ook een financieel verslag op waaruit blijkt hoeveel winst je gemaakt hebt. 
De medewerkers zijn vast benieuwd naar wat hun inspanningen opgeleverd 
hebben. 

De subsidies
Dien tijdig de nodige documenten (werkingsverslag, onkostennota’s, rekeningen) 
in bij de subsidiërende dienst.
  

De evaluatie
Vergeet niet je fuif samen met je medewerkers te evalueren.  
Zo kan je leren uit je fouten en de volgende keer een nog betere fuif organiseren.

Dat evaluatiemoment kan worden aangegrepen om al de medewerkers te 
bedanken voor hun inspanningen.

En daarna?





C. Checklist
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Checklist 
  

Feestje bouwen

Organisatie
 Hou een briefing met je medewerkers 
 o Wie, Wat, Waar, Wanneer
 o Maak duidelijke afspraken
 Druk voldoende takenoverzichten af
 Stel verantwoordelijken aan

 Drank inventariseren (doe dit samen met de uitbater en de zaal)
 Muziekinstallatie en belichting checken
 Goede communicatie met verantwoordelijken (walkie talkies)

Locatie
 Controleer de zaal met de uitbater
 o Zijn er brandblusapparaten aanwezig
 o Weet waar de elektriciteitsvoorzieningen zich bevinden
 o Controleer of de nooduitgangen vrij zijn

Financieel
 Haal geregeld (per uur) het geld op en berg het op een veilige plaats op
 Zorg dat de kassa’s over voldoende wisselgeld beschikken

Veiligheid
 Let erop dat je de maximumcapaciteit van je zaal niet overschrijdt
 Weet wanneer je personen kan weigeren

Noodsituaties
 Hou een lijst met noodnummers bij de hand
 Weet welke verantwoordelijke je kan aanspreken
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Checklist 
  

Checklist

Na de fuif

Opruimen
 De zaal en de directe omgeving

Materiaal
 Drank inventariseren
 Materiaal terugbrengen

Financieel
 Facturen betalen
 o Zaal
 o Drank
 o DJ’s / Bands
 o Sabam
 o Billijke vergoeding

 Financieel overzicht maken 
 Indienen documenten (werkingsverslag, enz) subsidies.

Evalueren
 Evalueer je fuif 1 à 2 weken nadien
 Bedank je medewerkers



V.U.: stadssecretaris j. coens, burg 12, b-8000 brugge 

Deze brochure kwam tot stand met de medewerking van:

- Jeugddienst Brugge 
- Dienst Cultuur
- Dienst Vergunningen
- Dienst Leefmilieu
- Preventiedienst
- Stedenbeleid
- Lokale Politie Brugge
- Brandweer Brugge
- Het Entrepot



3

Voorwoord

Beste jongere,
Beste organisator,

Je wil graag een fuif of evenement organiseren maar weet niet waar te 
beginnen? 
Deze gloednieuwe Brugse fuifgids maakt van jouw fuif een waar succes.

Als Stad Brugge streven we er naar om fuiven in Brugge , op een positieve en 
veilige manier, mogelijk te maken. We staan in de verschillende delen dan ook 
stil bij de regelgeving in Brugge, maar we geven je ook praktische tips mee om 
een schitterend evenement te organiseren.

Het ‘fuifdraaiboek’ geeft je een globaal overzicht van de voorbereidingen tot aan 
de uiteindelijke fuif en erna. We brengen enkele deadlines in kaart en zetten alles 
op een handige tijdslijn.

Veel succes alvast met het organiseren van je fuif of evenement.

Lieve Mus,
Schepen voor jeugdbeleid





A. Locaties
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Boudewijnpark Oberbayernzaal

alfons de baeckestraat 12
b-8200 brugge

050 38 38 38

capaciteit 1500 - 2000 personen (staand)

Entrenous

langestraat 145
b-8000 brugge 

050 34 10 93

zaal@bauhaus.be

www.bauhauszaal.be

capaciteit 265 personen (staand)

Het Entrepot

binnenweg 4
b-8000 brugge

050 47 07 80

info@hetentrepot.be

www.hetentrepot.be

capaciteit 1000 personen (staand)

Jeugdhuis Comma

binnenweg 4
b-8000 brugge

050 33 11 29

info@jhcomma.be

www.jhcomma.be

capaciteit 250 personen (staand)
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Jeugdhuis Thope

sint-arnolduslaan 28
b-8200 brugge

050 39 61 88

info@thope.be

www.thope.be

capaciteit +/- 300 à 350 personen (staand)

Magdalenazaal (MaZ)

magdalenastraat 27
b-8000 brugge

050 44 30 40

cultuurcentrum@brugge.be

www.cultuurcentrumbrugge.be

capaciteit 900 personen (staand)

Soiree 5 dansbar (Fort Lapin)

fort lapin 25 (kelder)
b-8000 Brugge

info@soiree5.be

www.soiree5.be

capaciteit 250 personen (staand)

Studio Hall

boogschutterslaan 41
b-8310 brugge

studiohall@skynet.be

www.studiohall.eu

capaciteit 1500 personen (staand)





B. Draaiboek
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Datum
 Leg een datum vast
 o Kies een goede datum zadat je je doelgroep kan bereiken
  (vermijd examenperiodes)
 o Ga na of er op dezelfde datum soortgelijke fuiven doorgaan 
  in de regio

Locatie
 Kies een geschikte locatie
 o Denk aan de bereikbaarheid
 Leg je zaal vast 
 o Beschikt de zaal over een machtiging of VLAREM-vergunning 
  om te fuiven
 o Bekijk het contract samen met de zaaluitbater
 o Lees het huisreglement
   Welke verplichtingen heb je (bijv. rond security)
   Betaalt de uitbater reeds billijke vergoeding en SABAM

Of 

 Kies voor een fuif in een tent, in openlucht of op het openbaar domein
 o Vraag je vergunning aan
 o Maak praktische afspraken met de Reinigingsdienst over afval  
  lozen

Vergunningen
 Muziekvergunning

Verzekeringen
 Brandveiligheid 
   (Sluit deze zelf af als er in de huurovereenkomst geen clausule ‘afstand van  
   verhaal’ staat)
 Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
 Verzekering alle risico’s

6 tot 3 maand vooraf
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Financieel
 Stel een begroting op
 o Raam de inkomsten
 o Raam de uitgaven
 o Leg een inkomprijs vast (voorverkoop (fee en no-fee) en aan de  
  deur)
 Subsidies aanvragen
 o Fuifcheque (jeugddienst)
 o Provincie West-Vlaanderen

 Stel een sponsordossier en – contract op
 o Omschrijf het doel en je doelgroep

 Schrijf mogelijke sponsors reeds aan

Programmatie
 Vraag offertes aan bij verschillende dj’s, bands en/of boekingkantoren.

 
Materiaal
 Weet welk materiaal aanwezig is in de zaal
 o Gekeurde muziekinstallatie
 o Lichtinstallatie
 o Bar

 Reserveer het nodige materiaal
 o Vraag verschillende prijsoffertes op
   Geluid- en lichtinstallatie
   Tenten
   Drank (vraag ook of er bekers voorzien kunnen worden)

Doe een beroep op de uitleendiensten
 o Uitleendienst Jeugddienst
 o Uitleendienst Cultuur
 o Uitleendienst Provincie West-Vlaanderen

6 tot 3 maand vooraf6 tot 3 maand vooraf
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3 maand vooraf

Organisatie
 Maak een takenoverzicht op
 Breng het aantal medewerkers in kaart
 o Ronsel nieuwe medewerkers
 o Schakel vrijwilligers in
 Kies al dan niet voor een fuifbegeleider

 Drank bestellen als je werkt via eigen brouwer
 Contacteer eetstandjes

Programmatie
 Boek dj’s of bands
 o Lees het contract grondig na en bekijk de riders
 o Maak duidelijke afspraken via contract rond
   Prijs
   Vervoer
   Eten en drank
   Overnachting
   Promotie

Veiligheid
 Licht de politie in over het doorgaan van je fuif
 Kies voor private - of interne security of een combinatie
 o Controleer of het gaat om een erkende bewakingsfirma
 o Stel een lijst op van de eigen stewards
 o Meld het gebruik van eigen stewards bij de lokale politie
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Promotie
 Stel een promotieplan op
 o Hoe ga je promotie maken?
 o Wanneer ga je promotie maken?
 o Waar ga je promotie maken?

 Leg je sponsors vast via contract
 Verzamel de logo’s van sponsors

 Ontwerp het promotiemateriaal (toegangskaarten, affiches, flyers, website)
 o Vermeld duidelijk de datum, locatie, programmatie, kostprijs  
  en het startuur
 o Zorg voor een sterk en herkenbaar beeld (affiche, flyer)

 Vraag offertes aan rond het drukwerk

 Contacteer de voorverkooppunten
 o Verkoop met of zonder 

3 maand vooraf3 maand vooraf



Fuifgids - Fuifdraaiboek - Draaiboek14

2 maand vooraf

Vergunningen
 SABAM aanvragen
 Billijke vergoeding aavragen
 Flyeren op de openbare weg

Verzekeringen
 Ga na welke verzekeringen voor jou interessant zijn in afweging tot je 
   beschikbaar budget en het risico
 Ga na over welke verzekering de zaaluitbater reeds beschikt
 Sluit de nodige extra  verzekeringen af
 o Burgerlijke aansprakelijkheid
 o Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
 o Contractuele aansprakelijkheid
 o Alle risico’s
 o Lichamelijke ongevallen

Financieel
 Vraag subsidies aan
 o Fuifcheque (Jeugddienst Brugge)
 o Provincie West-Vlaanderen

Promotie
 Leg voorverkooppunten vast
 Start verkoop van de toegangskaarten
 Druk affiches, flyers en toegangskaarten
 Flyers verdelen
 o Op locaties waar je doelgroep aanwezig is
 o Op andere soortgelijke fuiven
 o Op de openbare weg (mits vergunning)

 Start digitale promotie (mail, facebook, websites, sms)
 o Hou de boodschap kort en krachtig
 o Voeg flyer en affiche toe
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Programmatie
 Contacteer DJ’s en muziekgroepen
 o Bevestig de gemaakte afspraken
 o Controleer of de contracten in orde zijn

Veiligheid
 EHBO-stand reserveren
 Coördinatievergadering met de politie

Promotie
 1ste plakronde
 o Stippel een plakronde uit 
 o Maak gebruik van de aanplakzuilen

 Flyers verdelen

 Contacteer de pers
 o Maak een persartikel op
 o Of kies voor een persconferentie
 o Voeg flyer en affiche toe
 o Verloot tickets

 Schakel de jongerenradio Villa Bota in

1 maand vooraf2 maand vooraf
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Organisatie
 Maak duidelijke afspraken
 o Barbeheer
 o Verzamelen van de inkomsten
 o Uitbetalen van bands/ dj’s
 o Sluitingsuur muziek, bar en ingang
 o Security

 Taakverdeling opstellen
 o Wie, Wat, Waar, Wanneer
 o Stel verantwoordelijken aan
   Bar
   Backstage
   Bewaking
   Coördinator
   Financieel
   Vestiaire

 Stel een draaiboek op
 o Vermeld duidelijk de afspraken
 o Vermeld de verantwoordelijken
 o Vermeld het takenoverzicht
 o Vermeld de nuttige telefoonnummers (verantwoordelijken, 
  noodnummers)

 Geef de contactgegevens van de verantwoordelijke door aan politie/brandweer/    
   gemeente.

Promotie
 2de plakronde
 Flyers verdelen
 Digitale promotie voortzetten
 Voorverkoop opvolgen

3 weken vooraf 
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Organisatie
 Voorzie klein materiaal
 o Drankbonnen/ Zuipkaarten
 o Stempels en stempelkussens
 o Badges medewerkers
 o EHBO-kit
 o Kassa met voldoende wisselgeld

Financieel
 Haal voldoende wisselgeld op bij de bank

2 weken vooraf3 weken vooraf 
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Organisatie
 Hou een briefing met je medewerkers 
 o Wie, Wat, Waar, Wanneer
 o Maak duidelijke afspraken

 Druk voldoende takenoverzichten af

 Drank inventariseren (doe dit samen met de uitbater van de zaal)

 Muziekinstallatie en belichting checken

Inrichting van de locatie
 Overloop de zaal met de uitbater
 o Zijn er brandblusapparaten aanwezig
 o Weet waar de elektriciteitsvoorzieningen zich bevinden
 o Controleer of de nooduitgangen vrij zijn

 Breng geen brandbare decoratie binnen in de zaal

 Hang sensibiliserende boodschappen uit rond roken, drugs en alcohol

 Hang promotiemateriaal uit

 Voorkom geluidsoverlast
 o Respecteer de geluidsnorm die geldt in je zaal
 o Richt je boxen niet allemaal naar het midden van je zaal.
 o Voorzie oordoppen voor medewerkers en/ of biedt ze aan aan  
  bezoekers

Dag van de fuif 
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Organisatie
 Goede communicatie met verantwoordelijken (walkie talkies)

Veiligheid
 Zie er op toe dat de bewaking vlot verloopt
 o Wees alert voor risico’s (dronkenschap, drugsgebruik, enz.)

 Let erop dat je de maximumcapaciteit van de zaal niet overschrijdt

Noodsituaties
 Hou een lijst met noodnummers bij de hand

 Weet welke verantwoordelijke je kan aanspreken 

Financieel
 Enveloppen met geld klaarleggen voor contante betalingen + onkostennota’s

 Reken de voorverkoop af en haal de resterende kaarten op

Materiaal
 Haal het nodige materiaal op bij de diverse uitleendiensten

Financieel
 Haal geregeld (per uur) het geld op en berg het op een veilige plaats op

 Zorg dat de kassa’s over voldoende wisselgeld beschikken

Promotie
 Flyer nog een laatste keer aan de schoolpoorten

Dag van de fuifDag van de fuif 
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Opruimen
 Zaal en directe omgeving

Drank inventariseren

Financieel
 Facturen betalen
 o Zaal
 o Brouwer
 o Security
 o DJ / Band
 o Sabam
 o Billijke vergoeding
 o Verzekeringen

 Financieel overzicht maken

Materiaal 

 Materiaal terugbrengen

Evalueer je fuif 1 à 2 weken nadien
Bedank je medewerkers

Na de fuif 
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Na de fuif 
  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Notities
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