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AANMELDING FUIF / BAL / OPTREDEN
datum aanvraag :

BENAMING EVENEMENT :

GEGEVENS ORGANISATIE:
1

Organisator: rechtspersoon :
Adres vereniging / rechtspersoon:
Ondernemingsnummer:
Organisator: natuurlijke persoon:
Rijksregisternummer:
Adres natuurlijke persoon:
Telefoonnummer:
E-mail adres en website:
Verantwoordelijke / contactpersoon :
Geboortedatum :

Geboorteplaats :

Adres :
Telefoon- en fax-nummer :
Gsm-nummer:

(bereikbaar tijdens evenement)

E-mail adres en website :
Verantwoordelijke / contactpersoon :
Geboortedatum :

Geboorteplaats :

Adres :
Telefoon- en fax-nummer :
Gsm-nummer:

(bereikbaar tijdens evenement)

E-mail adres en website :

1

Bij een feitelijke vereniging is de organisator steeds een natuurlijke persoon. Deze natuurlijke persoon is
persoonlijk aansprakelijk voor het evenement.
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BESCHRIJVING EVENEMENT:

Feestzaal

Open lucht

Tent(en)

Cafe

Cultureel centrum

Discotheek

Adres :
I.g.v. Open lucht / tenten : Beschrijving locatie (evt. grond- of inplantingsplan bijvoegen)
Datum :

-

Verwacht aantal deelnemers :
Soort evenement: fuif/bal
sport
live-optreden
Programmatie :

Beginuur :
concert

beurs

Einduur :
studentenactiviteit

Preventieve maatregelen ter voorkoming van (geluids)hinder voor de buurt
Bijlagen :

andere
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AANVRAAG TOESTEMMING VOOR HET INZETTEN VAN VRIJWILLIGERS VOOR HET UITVOEREN
VAN BEWAKINGSACTIVITEITEN:

Ondergetekende verklaart dat de organiserende vereniging de afgelopen 12 maanden niet meer dan
driemaal een fuif / bal / optreden heeft georganiseerd waarbij vrijwilligers werden ingezet.
Wordt er naast vrijwilligers ook beroep gedaan op professionele bewakingsondernemingen?
JA

Naam bewakingsfirma :

Aantal bewakingsagenten :

NEEN
Gegevens vrijwilligers :
Naam:

Voornaam:

Geb.dat:

Band met organisatie:

Beroep:

De leiding over de vrijwilligers berust bij (naam vrijwilliger)
die als postchef optreedt en tijdens
het evenement ter plaatse mobiel telefonisch bereikbaar is op het nummer :
Ondergetekende verklaart dat de door hem opgegeven vrijwilligers :
 geen lid zijn van een politiedienst en er de voorbije 5 jaar geen deel van uitgemaakt hebben, noch
het beroep uitoefenen van privédetective of wapenhandelaar;
 lid zijn van de organiserende vereniging of er minstens een aanwijsbare band mee hebben (Deze
band is evident voor de werkelijke leden van een vereniging, maar is ook aanwezig, bijvoorbeeld
voor de leden van een oudervereniging van een school, voor een supportersclub van een sportploeg
of een vereniging van gewezen leiders van een jeugdbeweging. De aanwijsbare band moet
omstandig omschreven worden in het aanmeldingsformulier
 ten minste 18 jaar oud zijn (voor de uitvoerders) en 21 jaar oud zijn (voor de postchef);
 onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of in het andere geval gedurende tenminste
drie jaar hun wettige hoofdverblijfplaats in België hebben
 de taak van vrijwilliger slechts sporadisch (maximum 4 keer/jaar) uitoefenen, dat ze niet beschikken
over een identificatiekaart als bewakingsagent en dat ze geen deel uitmaken van een
bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst;
 enkel taken zullen uitoefenen van persoonscontrole
verkeersbegeleiding
 Hij verklaart dat er voor de inzet van de vrijwilligers geen vergoedingen plaatsvinden, hetzij in geld,
hetzij in natura, en dit noch aan henzelf, noch aan derden.
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AANVRAAG AFWIJKING GELUIDSNORM CONFORM VLAREM II,:

De activiteit vindt plaats in
een niet-ingedeelde inrichting (maximaal geluidsniveau ≤ 85 dB(A) LAeq,15min)
een ingedeelde inrichting van klasse 3 (inrichting heeft zich aangemeld bij college van
burgemeester en schepenen en maximaal geluidsniveau ≤ 95 dB(A) LAeq,15min)
Er wordt toelating gevraagd voor:
muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau ≤95 dB(A) LAeq,15min
muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau ≤100 dB(A) LAeq,60min
Motivatie:

Vermeld het aantal keren dat een afwijking op de geluidsnormen aan de inrichting werd toegestaan.
Dit is niet van toepassing voor muziekactiviteiten in openlucht of in een tent.
De inrichting heeft voor het lopend kalenderjaar (1 januari tot 31 december) reeds
een afwijking op de geluidsnormen gekregen.

(aantal) keer

AANVRAAG VERGUNNING SCHENKEN STERKE DRANKEN (ZOALS BEDOELD IN DE WET 28.12.1983 - WET
BETREFFENDE DE VERGUNNING VOOR HET VERSTREKKEN VAN STERKE DRANK) :

Soort dranken met vermelding van alcoholgehalte :
De organisator neemt kennis van Art. 13 van de Wet van 28/12/1983, namelijk : “Het verstrekken,
zelfs gratis, van sterke drank aan minderjarigen is verboden in drankgelegenheden”

AANVRAAG AFWIJKING SLUITINGSUUR:

Voorgestelde sluitingsuur :
Motivatie :
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VERZEKERINGEN DIE U EVENTUEEL VOOR HET EVENEMENT HEEFT AFGESLOTEN:

Omschrijving van de verzekering :
Verzekeraar :
Polisnummer::
Omschrijving van de verzekering :
Verzekeraar :
Polisnummer::

:

Omschrijving van de verzekering :
Verzekeraar:
Polisnummer:
Aldus aangevraagd te Diepenbeek op
(handtekening(en) en naam van organisator of perso(o)n(en) die de organiserende rechtspersoon
rechtsgeldig kan vertegenwoordigen)

