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Afwezig:  

Auteur verslag: Hellen 

DOEL: fuiven in een positief daglicht zetten – nu enkel in de pers als het negatief is! 

 

HOE: door een 2 delige campagne & to do-lijst op te maken 

DEEL  1 - acties gekoppeld aan een fuiflabel 

 Door een charter op te maken – ondertekend door de verenigingen & scholen 
 Door een fuifbox ter beschikking te stellen aan de verenigingen die charter ondertekenen 
 Informeren en preventieve actie over alcohol, veiligheid, uitdoofbeleid 
 De do & don’t van de fuifzaal op papier zetten 
 Campagne aan koppelen met: 

o Ludieke banners 
o Persbericht 
o Infografiek / animatiefilmpje maken 
o Label maken om op de affiches & flyers te zetten 

 

DEEL  2 – acties om je fuif beter te organiseren 

 Fuifmap 2.0 – upgrade geven! 
 Checklist/stappenplan (koppelen aan fuifmap) – Hoe organiseer ik een fuif 
 Nieuw aangepast reglement + tariefregeling – zie website 
 Nota: wat verwachten in de fuifzaal van security 
 Vereenvoudigen van de huidige plaatsbeschrijving 
 Info-moment met alle fuiforganisatoren (als alle acties op punt staan!) 
 Lijst met wat zijn dranken aan welke graden! Wat mag en wat niet 

To- do lijste  

 Er wordt nagevraagd (niet officieel) aan de brandweer om te gaan kijken voor de capaciteit van 
de zaal te schatten. Is nog steeds niet duidelijk volgens jeugddienst een ander aantal dan dat de 
politie denkt 

o Misschien via Sylvie.  
 Label voor fuiven, idee A-team: 100% - Charge up 

o Label met een batterij of oplader dus. (zie hellen) 
 Charter afwerken (handtekening) & bespreken op jeugdraad 
 Samenstellen fuifbox  - verder bespreken op jeugdraad 

o Ducktape 
o Veiligheidslint 
o vestiaire bonnetjes 
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o sleutel voor tapinstalie, ….  
o Kassa 
o Veiligheidvestjes 
o Lamp voor briefjes te scannen 
o … 

 Bekendmaken nieuw fuifreglement (via website, facebook, nieuwe folder, fuifmap,…). 

 

Volgend A-team: 22 maart 2016 in de Muze – 19u30.  
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Fuif en evenement charter. 

 

Wij als vereniging ……………………….. willen dat fuiven in Zottegem op een veilige manier gebeurt. Het 
uitgangspunt hierbij is dat fuiven voor iedereen aangenaam moet blijven (fuifgangers, buurtbewoners, 
ouders, organisatoren, veiligheidsdiensten,…) 

Daarvoor engageren wij ons om volgende zaken op te nemen bij de organisatie van onze eigen fui(f)(ven)  
en evenement(en).   

 
 – en + 16 Bandjes.  

o We maken gebruik van verschillende bandjes met een verschillende kleur voor + en -16 
jarigen. Hierdoor bemoeilijken we de verkoop van alcohol aan -16 jarigen  

 Capaciteit zaal 
o Wij respecteren de maximumcapaciteit van een zaal. Bijvoorbeeld door de voorverkoop 

van kaarten te beperken of door te tellen aan de ingang.   
 Security 

o Voor het inzetten van security medewerkers doen we beroep op een erkende firma. We 
voorzien minstens 6 securities waarvan - voor erkende verenigingen- 3 mogen ingevuld 
worden door ervaren vrijwilligers. Op deze manier borgen we de veiligheid en het 
veiligheidsgevoel tijdens fuiven of evenementen.  

 Alcohol en drugs 
o We verkopen geen gedestilleerde dranken (ook niet in een mix) of alcoholpops.  
o We stimuleren de verkoop van niet alcoholische dranken 

 Bijvoorbeeld door frisdranken en water in minstens even grote bekers of grotere 
bekers te verkopen dan de alcoholische dranken   

 Bijvoorbeeld door de niet-alcoholische opties duidelijk zichtbaar uit te hangen 
 Bijvoorbeeld door het aanbieden van mocktails (niet-alcoholische cocktails) 
 Bijvoorbeeld door het aanbod van frisdranken, fruitsappen of andere niet 

alcoholische dranken te vergroten 
o We bieden gratis kraantjeswater aan op vraag  

 Water is nog steeds een basisbehoefte en dient in voldoende hoeveelheid 
aanwezig te zijn 

o We organiseren geen activiteiten die aanzetten tot overmatig alcoholgebruik en die enkel 
gericht zijn op de consumptie van alcohol.  

 Hiervoor zullen we acties enkel op basis van alcohol zoals bijv ‘ad fundum’ stand, 
2+1 stand vermijden 

o We hebben als fuiforganisator een nultolerantie tov drugs op onze fuif 
 Uitdoofbeleid. 

o Om het evenement/fuif op een vlotte geslaagde manier af te sluiten zullen we gebruik 
maken van een uitdoofbeleid. Dit houdt in dat we :  

 1 uur voor het einde geen drank–bonnen/-jetons/-kaarten meer verkopen; 
 ½ uur voor het einde rustiger muziek spelen en de  zaalverlichting gradueel 

aansteken 
 op het eind uur alle muziek afzetten en alle lichten aansteken 
 Geluidsnormen hanteren conform de regels van de milieuwetgeving.  
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PERSBERICHT 

Jeugd laadt fuifbatterij voor 100% positief op.  

 

De Jeugdraad komt naar buiten met een gloednieuw fuiflabel voor alle fuiforganisatoren.  Dit label werd 
door een A-team bestaande uit jongeren en experten in het leven geroepen.  

 

Fuiforganisatoren kunnen dit label verdienen indien zij het fuifcharter ondertekenen. Door akkoord te 
gaan met het charter engageren de fuiforganisatoren zich om hun fuif op een positieve en veilige manier 
te organiseren. Hun engagement houdt in dat ze acties ondernemen op vlak van alcohol, drugs, 
veiligheid, geluidsoverlast en sensibilisatie. Zo zijn voorbeelden hiervan: het aanbieden van mocktails, het 
serveren van frisdranken in grotere bekers, het gebruiken van bandjes -/+16 jaar en het hanteren van een 
uitdoofbeleid.  

 

In ruil voor hun engagement kunnen zij gebruik maken van een fuifbox die veiliger fuiven mogelijk maakt. 
In deze box zitten onder andere veiligheidshesjes, een geldkoffer, oordopjes, UV-biljettenscanner, 
leeftijdsbandjes, professionele walkietalkies, een EHBO-kit en een lijst met noodnummers.  

 

Een eerste stap voor een positief fuifbeleid werd reeds gezet door het aanpassen van het fuifreglement. 
De belangrijkste aspecten zijn:  een betere controle op het naleven van het verbod op sterke dranken en 
elke fuiforganisator moet een minimum aan erkende  securitymensen inzetten.  

 

Daarnaast wil de jeugdraad de fuiforganisatoren beter en meer informeren. Dit onder andere door de 
fuifmap te optimaliseren, een checklist “hoe organiseer ik een fuif” op te stellen en het maken van een 
ludieke infocampagne.  

 

De jeugdraad draagt  ook constructief bij aan het brede overleg met de Stad Zottegem en andere actoren 
zoals buurtbewoners, politie, de jeugddienst, het ziekenhuis, fuiforganisatoren en pisad. Een van de 
hoofddoelen van dit overleg is een objectief beeld te krijgen over fuiven in Zottegem.  
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