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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: 

 
 

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

