
 

VERSLAG A-TEAM FUIVEN 

Jong in Zottegem  
Beislovenstraat 4, 9620 Zottegem 

T 09 367 91 97 F 09 367 71 59  

E jeugddienst@zottegem.be , jonginzottegem.be  

 

Onderwerp / plaats: Verslag A-team fuiven 

Datum / uur: 18 juni 2015 – 20:00 

Aanwezig: Jesse Tuybens (voorzitter), Sylvie Maegerman (ondervoorzitter), Bastiaan 
Smis (lid), Alana François (speelplein), Tim Maegerman (speelplein), Jasper 
De Gussem (JAC), Hellen Volckaert (jeugdconsulente).  

Verontschuldigd: - 

Afwezig: - 

Auteur verslag: Bastiaan Smis / Hellen Volckaert 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Overlopen vorig verslag 

2. Sterke drank in de fuifzaal 

3. Charter  

4. Timing 

5. Volgende vergadering 

 

BELANGRIJKSTE PUNTEN: 

 

 

1. Overlopen vorig verslag 

Hellen plaatst de verslagen van de A-teams online. 
De jeugdraad moet een advies schrijven om een krachtige boodschap te brengen en het reglement te 
wijzigen (o.a. omtrent sterke dranken, …). 

 

2. Sterke drank in de fuifzaal 

 We willen beter definiëren wat een sterke drank is. Dit kunnen we doen a.d.h.v. een flyer.  
 We passen het reglement van de fuifzaal aan. Hierin staat niet duidelijk gedefinieerd wat een 

sterke drank is en aan wie men deze mag serveren (aan niemand). 
 Magda? Danny (Lamarcq)! 

o Niet: sterke drank, cocktails die sterke drank bevatten (hoe verdund dan ook)  alles dat 
iets bevat dat sterker is dan 22° 

o Wel: wijn, cava, … , cocktails die voorgemengd zijn (alcoholpercentage < 22° staat 
vermeld op de verpakking), cocktails die geen sterke dranken bevatten, bieren, 
frisdranken, alcoholvrije cocktails… 

 Sanctie voor het toch serveren van sterke dranken:  
o We bevragen ons wat er gebeurd als FOD binnenvalt en een overtreding vaststelt? 
o Alles afpakken. Dit klinkt hard maar zal slechts enkele malen voorvallen. 
o Er wordt sowieso een notie gemaakt in het meldingssysteem van de politie, ziekenhuis 

en jeugddienst. 
o Bij meervoudige overtreding wordt de fuif stilgelegd / geweigerd. 

mailto:jeugddienst@zottegem.be
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3. Charter 

De jeugdraad maakt een charter die jeugdverenigingen en andere verenigingen uit Zottegem die fuiven 
organiseren in de fuifzaal kunnen ondertekenen. Als beloning hiervoor kunnen ze gebruik maken van het 
logo dat aanduid dat je het charter ondersteunt en gratis gebruik maken van de fuifkoffer. Deze bevat 
onder andere: 

 Bandjes voor -16 en +16 –jarigen 
 Grotere bekers voor frisdrank 
 Een geldkoffer / kassa 
 Tellers om aanwezigen te tellen 
 Zaklampen 
 Walkie talkies (niet permanent in de koffer, ook appart ontleenbaar) 
 EHBO-koffer 
 Spandoeken (bonnetjes, toffe slogans) 
 Spandoek met label veilige fuif 
 Ev. Geldteller / muntsorteerder 
 Verlengkabel en dominostekker 
 Oordopjes 
 Rekenmachine 
 Lijst met nuttige nummers 
 Afbakenlint 

 

We maken banners met slogans zoals: 

 Met bier meer plezier 
 Ook met wijn is het fijn 
 Sterke DRANK, nee BED(r)ANK-t 

 

Om gebruik te kunnen maken van deze voordelen moet men de charter ondertekenen. Deze omvat onder 
andere volgende afspraken: 

 Op een fuif moeten de hoofdverantwoordelijke en 2 andere mensen als BOB aanwezig zijn. 
 Men zal niet te veel promomateriaal drukken voor de fuif (duurzaamheid). 
 Men maakt gebruik van bandjes voor aan te duiden wie wel alcohol mag en wie niet 
 De organisator beperkt het aantal kaarten in VVK tot maximum 700 
 Men duidt aan welke hoeveelheden van welke drank in de cocktails zit (affiches ophangen bij 

cocktailbar) 
 De cocktailbar en de toog zijn strikt afgezonderd 
 Als op de fuif cocktails geserveerd worden moet men minstens 1 niet-alcoholische cocktail 

verkopen. 
 Men houdt de omgeving rond de locatie proper 
 De organisator heeft respect voor de affiches van de fuif van anderen en respecteert de 

regelgeving hieromtrent. 
 

4. Timing 

 Eind juli  charter doorsturen naar JR 
 Eind juli  vragen aan burgemeester om AGB samen te roepen midden september om nieuwe 

regelgeving rond fuifzaal goed te keuren. 
 27 augustus  Advies en charter afwerken 
 Half september  Infomoment voor verenigingen 
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5. Volgende vergadering 

 Bekijken reglement & aanpassingen doorgeven 
 Eventueel de huidige fuifmap aanpassen 
 Charter afwerken 
 Reglement afwerken 
 Advies voorbereiden 
 Persartikel schrijven 

 

6. TODO 

 Reglement bekijken en te wijzigen punten voorbereiden  Bastiaan 
 Charter afwerken  Hellen & Chapie 
 Advies voorbereiden  Jesse 
 Persartikel maken  Sylvie 
 Logo maken voor “veilige” fuiven  Hellen 
 Lijst maken met sterke dranken ,wat wel, wat niet  Chapie 
 Melden aan Pede dat hij geen sterke drank mag leveren in de fuifzaal Hellen 
 Navragen of mensen drank mogen kopen in de Colruyt  Hellen 
 Verslagen A-teams online plaatsen  Hellen 

 

VOLGENDE VERGADERING: 6 juli – 18:00 – Jeugdcentrum De Muze 
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