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CAMPAGNE JEUGDRAAD ZOTTEGEM – 100% POSITIEF FUIVEN IN ZOTTEGEM 

 

De jeugdraad merkte enkele maanden geleden op dat te vaak fuiven in Zottegem in een negatief daglicht 
worden gezet. Heel wat verenigingen en fuiforganisatoren zorgen namelijk dat hun fuiven goed 
georganiseerd zijn en weinig overlast met zich meebrengen. Om dit beter te kaderen wil de jeugdraad 
enkele sensibiliseringsacties uitwerken.  

De campagne wordt gelanceerd onder de noemer “100% positief fuiven in Zottegem”. Wat wil zeggen dat 
de Zottegemse jeugdverenigingen en fuiforganisatoren voor 100% willen instaan om mee te werken om 
de fuiven zo positief mogelijk te laten verlopen. De batterij in het logo wil aantonen dat stap per stap 
gewerkt wordt aan de 100% positief opgeladen batterij. 

Deze batterij zal aan de hand van verschillende acties voor 100% opgeladen worden: 

 

Lancering van een fuifcharter – Bijlage 1 

 

Als je als organisator van fuiven dit fuifcharter ondertekent dan verbind je je tot een aantal zaken om je 
fuif in goede banen te leiden.  

 

Een 100% positief fuiflabel.  

 

Wie het charter ondertekent kan het “100% positief fuiven” gebruiken op al zijn promomateriaal. Hierbij 
wordt aan iedereen (ouders, stadsbestuur, politie, buurtbewoners,…) getoond dat deze vereniging of 
organisator werk wil maken van een degelijke fuif.   

 

Een Fuifbox.  

 

Naast het gebruik van het fuiflabel kan iedereen die het charter ondertekende een fuifbox gratis ontlenen. 
In deze box zit materiaal dat kan gebruikt worden om een fuif vlotter te laten verlopen  

Materialen zijn:  

- EHBO kit  
- Brandkistje voor geld  
- UV Geld checker  
- Afbakeningslint  
- Oordopjes  
- Handteller  
- Recepten voor mocktails en coctails zonder sterke dranken 
- 4 professionele walkie talkies  
- Veiligheidhesjes 
- Stempel voor -16 jaar & +16 jaar (met UV inkt) 
- UV lamp 

 

 

Lijst wat zijn sterke dranken & wat niet – Bijlage 2 

 

Eén van de regels in de fuifzaal is het verbod op schenken van sterke dranken (gedistilleerde dranken). 
Voor heel wat organisatoren is niet duidelijk wat wordt verstaan onder sterke dranken en wat niet, het 
heeft namelijk niet enkel met het alcoholpercentage te maken.  Vandaar in bijlage een duidelijke 
omschrijving met een lijst wat wel en niet mag in de fuifzaal. 
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Recepten cocktails & mocktails – Bijlage 3 

 

Om aan te tonen dat sterke drank geen vereiste is om plezier te maken, wil de jeugdraad een 
receptenboekje maken met cocktails zonder sterke drank en mocktails (cocktail zonder alcohol). Dit 
boekje zal zowel online terug te vinden zijn als in de fuifbox. Om deze cocktails te maken werd rekening 
gehouden dat ze in grote hoeveelheid kunnen gemaakt worden en dat de prijs van de ingrediënten 
meevalt. 

 

Nog uit te voeren acties: “Don’t be a Kevin be a Dirk”.  

 

Naast het fuifcharter, het label en de fuifbox wil de jeugdraad in september een nieuwe 
sensibiliseringcampagne uitwerken voor de fuifbezoekers. 

Deze campagne is gericht naar fuivende jongeren en verteld het verhaal van Dirk en Kevin. Bondige 
uitleg, wordt in september verder toegelicht: 

“Dirk en Kevin zijn 2 broers die beide op een ander manier willen fuiver. Dirk drinkt altijd met mate, vecht 
nooit en is tegen alle soorten drugs. Hij beleeft een fantastische avond, leert een nieuw lief kennen in de 
fuifzaal en geraakt veilige thuis.  

Zijn broer Kevin daar en tegen beleeft niet de beste avond in de fuifzaal. Hij drinkt wel alchohol en 
gebruikt drugs, lokt een vechtpartij uit en rijdt bij het naar huisgaan tegen een boom.”  

Aan de hand van de beide figuren wil de jeugdraad de jongeren aanmoedigen tijdens het fuiven om het 
aangenaam te maken voor iedereen 

 

 

Meer inlichtingen: 
 Jeugddienst Zottegem – Beislovenstraat 4 – 9620 Zottegem – 09367 91 98  - jeugddienst@zottegem.be 
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BIJLAGE 1 

 

 

CHARTER – 100% POSITIEF FUIVEN IN ZOTTEGEM 

 

Wij als vereniging of fuiforganisator: ___________________________________________ 

engageren ons om op een veilige manier onze fuif te organiseren. 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):  

 

 

Systeem voor – en + 16 jarigen  

We maken gebruik van een duidelijk systeem om - en +16 jarigen te identificeren. Hierdoor 
wordt de verkoop van alcohol aan -16 jarigen bemoeilijkt. 

 

Capaciteit fuifzaal  

Wij respecteren de maximumcapaciteit van de zaal. Bijvoorbeeld door de voorverkoop van 
kaarten te beperken of door te tellen aan de ingang.   

 

Security 

Voor het inzetten van security medewerkers doen we beroep op een erkende firma. We 
voorzien minstens 6 security waarvan - voor erkende verenigingen - 3 mogen ingevuld worden 
door ervaren vrijwilligers. De 3 namen geven we tijdig door aan de politie. 

Op deze manier borgen we de veiligheid en het veiligheidsgevoel tijdens fuiven of 
evenementen.  

 

Alcohol & drugs 

We verkopen geen gedestilleerde dranken (ook niet in een mix) of alcoholpops.  

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   

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

We bieden gratis kraantjeswater aan op vraag. Water is nog steeds een basisbehoefte en dient 
in voldoende hoeveelheid aanwezig te zijn. 
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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 

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

 

Uitdoofbeleid 

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 einduur alle muziek afzetten en alle lichten aansteken; 
- geluidsnormen hanteren conform de regels van de milieuwetgeving.  

 

 

Handtekening 

 

Naam Verantwoordelijke 1     Naam Verantwoordelijke 2 

 

 

 

Datum: 
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 BIJLAGE 2 

 

 

LIJST DRANKEN – 100% POSITIEF FUIVEN IN ZOTTEGEM 

 

 

Wat zijn sterke dranken 

Alle alcoholische dranken die meer dan 1,2 procent gedistilleerde alcohol bevatten. 
Gedistilleerde alcohol vind je terug in de zogenaamde geestrijke dranken en wordt soms 
kunstmatig toegevoegd. Voorbeelden zijn cognac, whisky, gin, graan-, fruit- en andere jenevers, 
maar eveneens aperitiefdranken zoals Pisang en Passoa. 
 
Let op: Als limonades en andere niet-alcoholische dranken worden gemengd met gedistilleerde 
alcoholische dranken, worden deze eveneens als sterke drank beschouwd! Dit betekent dat alle 
alcoholpops en zelfgemixte cocktails (whisky-cola, gin-tonic, mojito,...) met bovenvermelde 
dranken, bijna altijd in de categorie sterke drank vallen, ook al bevatten ze evenveel of minder 
alcohol dan een pintje! 

Alle dranken, ook niet-gedistilleerde, met een alcoholpercentage van meer dan 22% vol. 

 

Lijst – wat mag en wat mag niet in fuifzaal 

 
+ 16 jaar 

 
+18 jaar 

Gegiste dranken 

Dranken die mogen geschonken +16 
jaar 

 

Gedistilleerde dranken 

Verboden in de fuifzaal  
(ook geen mengelingen) 

ook niet aan + 18j 

 Appelcider 
 Bieren 
 Canarische wijn 
 Cava 
 Cherry 
 Cyprische wijn 
 Gemberbier 
 Glühwein 
 Lagrima Cristi 
 Madeira 
 Malaga 
 Malvezij 

 Absint 
 Advokaat 
 Anisette 
 Arak 
 Armagnac 
 Bacardi 
 Baileys 
 Bitters 
 Breezer 
 Calvados 
 Campari 
 Cognac 

mailto:jeugddienst@zottegem.be
http://jonginzottegem.be/


 

Jeugdraad Stad Zottegem 

100% positief fuiven   Jong in Zottegem   

 

 
     

 

7 

Jong in Zottegem  
Stedeli jk  Jeugdcentrum De Muze  

Beis lovenstraat  4    9620 Zottegem    T  09 367 91 98   F  09 367 71 59  

E jeugddienst@zottegem.be    jonginzottegem.be  

 Marsala 
 Martini 
 Mousserende wijn 
 Palmwijn 
 Perenwijn 
 Port 
 Porto 
 Samos 
 Sangria (indien niet aangelengd met 

sterke drank) 
 Sherry 
 Vermout 
 Vruchtenwijn 
 Wijn (rood/wit/rosé) 
 Wijn van rozijnen 

 Crème de cacao / vanille / 
banaan/ café/cassis 

 Curaçao 
 Eristoff 
 Flugel 
 Gedistilleerde drank uit 

Rijst/Palmwijn 
 Gin 
 Grappa 
 Honingdrank + 22% alc. Vol. 
 Jenever 
 Kirsh 
 Kummel 
 Malibu 
 Mirabelle 
 Passoa 
 Pisang 
 Quetsch 
 Ricard 
 Rum 
 Safari 
 Saké 
 Smirnoff 
 Tafia 
 Tequila 
 Whisky 
 Wodka 
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 BIJLAGE 3 

LIJST Cock/Mocktails  – 100% POSITIEF FUIVEN IN ZOTTEGEM 

 

Mocktail:  Ne Virgin Kevin 

 

 

Benodigdheden PER GLAS: 

- 11 grote muntblaadjes (16 kleine) 

- ¾ limoen 

- ½ glas sprite 

- ½ glas spuitwater 

- Crushed ice 

  

Bereiding: 

1. Doe 3/4 limoen, +/- 11 muntblaadjes en de sprite in een shaker.  

2. Stamp de ingrediënten fijn met een crusher .  

3. Doe het ijs er bij en goed schudden.  

4. Garneren met munt en limoen.  

5. Serveren in Glas naar keuze. 
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Cocktail:  Ne Kevin 

 

 

Benodigdheden PER GLAS: 

- 1 lepel witte rietsuiker 

- Ijsblokjes 

- Witte wijn 

- Spa 

- 4 grote muntblaadjes 

- Limoen  

  

Bereiding: 

1. Plaats 4 muntblaadjes op de bodem van een glas 

2. Voeg 1 lepel rietsuiker toe en plet met een crusher.  

3. Vul het glas met ijsblokjes  

4. Vul het glas met 2 delen witte wijn en 1 deel spa. 

5. Werk af met munt en de rand van het glas met suiker.  
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Mocktail: baby pinacolada 

 

 

Benodigdheden per glas:  

 

- 16 cl. ananassap 

- 4 cl. kokossiroop of 4 tl. Cream of Coconut uit blik 

- ananas :)  

 

Bereiding:  

 

1. Doe alle ingrediënten in een mixer en mix alles goed door elkaar. 
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2. Doe 3 tot 4 ijsblokjes in een longdrinkglas. 

3. Giet de inhoud van de mixer over de ijsblokjes. 

4. Steek een stukje ananas op de rand van het glas en prik daar een cocktailkersje aan. 

5. Serveer het drankje met een rietje. 
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Mocktail: Safe Sex on the Beach 

 

 

Benodigdheden per glas: 

- 120 ml veenbessensap 

- 120 ml ananassap 

- 45 ml perzik nectar  

- Kersje ter decoratie 

 

Bereiding:  

 

1. Doe wat ijs in het glas. 

2. Alles samen gieten en roeren.  

3. Afwerken met kersje.  

mailto:jeugddienst@zottegem.be
http://jonginzottegem.be/


 

Jeugdraad Stad Zottegem 

100% positief fuiven   Jong in Zottegem   

 

 
     

 

14 

Jong in Zottegem  
Stedeli jk  Jeugdcentrum De Muze  

Beis lovenstraat  4    9620 Zottegem    T  09 367 91 98   F  09 367 71 59  

E jeugddienst@zottegem.be    jonginzottegem.be  

 
  

mailto:jeugddienst@zottegem.be
http://jonginzottegem.be/


 

Jeugdraad Stad Zottegem 

100% positief fuiven   Jong in Zottegem   

 

 
     

 

15 

Jong in Zottegem  
Stedeli jk  Jeugdcentrum De Muze  

Beis lovenstraat  4    9620 Zottegem    T  09 367 91 98   F  09 367 71 59  

E jeugddienst@zottegem.be    jonginzottegem.be  

 

 

 

Cocktail: Orange Fizz 

 

  

 

Benodigdheden per glas: 

 

- Crushed ice 

- Sap van 1/4 sinaasappel 

- Champagne, Cava of schuimwijn (brut) 

 

 

Bereiding: 

 

1. Vul een longdrinkglas voor de helft met crushed ice. 

2. Giet het sinaasappelsap op het ijs. 

3. Vul het glas aan met koele Champagne, Cava of schuimwijn. 
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