
Fuiven, concerten, festivals organiseren: een praktische gids 

 

 

 

  



Voor het evenement 

1. WIE? 

 

1.1. Natuurlijke persoon of rechtspersoon 

 

Als natuurlijke persoon neem je zelf de verantwoordelijkheden. 

Rechtspersoon is een vzw, bvba, nv. 

 

Drie vragen die je zeker moet stellen: 

1. Hoeveel mensen hebben we nodig op welk moment van de voorbereiding, 

realisatie, opkuis? 

2. Wie laten we vrijwillig meewerken, welke mensen zullen we betalen? 

3. Wie is verantwoordelijk waarvoor? 

 

2.1. Werken met vrijwilligers 

 

 Belangrijke elementen van het vrijwilligersbeleid: 

 Werving en selectie: hoeveel, welke taken 

 Betrekken in het gebeuren 

 Vergoeding 

 Verzekeren 

 

2. WAT? 

 

2.1. Vooraf 

 

Onderling eerst heel goed uitmaken wat jullie precies willen organiseren: 

 Hoeveel publiek wil je bereiken? 

 Welk publiek wil je bereiken? 

 Welk financieel resultaat willen we halen? 

Te werk gaan: 

 Een goede brainstorm 

 Haalbaarheid van de ideeën 

 Goede strategie opgesteld ifv de realisatie 

 Aan het einde hou je een grondige evaluatie 

 

2.2. Selectie van artiesten en DJ’s (5-6 maand op voorhand) 

 

Als je groepen moet programmeren of DJ’s moet selecteren voor een fuif, concert 

of festival doe je er goed aan om zelf heel veel naar optredens te gaan.  De beste 

plaats om een selectie van artiesten te doen is vanuit het publiek. 

 Checklist voor je keuze: 

 Genre is afgestemd op beoogde publiek 

 De naam op de affiche zal voldoende publiek lokken 

 Vraagprijs staat in relatie tot de waarde 

 Technische vereisten voor de groep zijn haalbaar 

 Deze groep/DJ treedt in de weken voor het evenement niet in dezelfde 

buurt op 

 De groep/DJ heeft voldoende live ervaring 

 



 
 

Een heel pak dj’s en bands vind je hier: www.vi.be 

 

 
 

 

 

 

  

Plaatselijk groepen: 

Bands uit de Muze 
(www.depit.be): 

 

http://www.vi.be/
http://www.depit.be/


3.WAAR? (5-6 maand op voorhand) 

 

a. Gemeentelijke zalen waar een optreden, fuif of bal mag plaatsvinden in 

Koksijde: 

 

 Zaal Witte Burg, Witte Burg 92, 8670 Koksijde 

 CC CasinoKoksijde, Casinoplein 11, 8670 Koksijde 

 Zaal JOC de PIT, Kursaallaan 28, 8670 Koksijde 

Vooraf: 

 Is de zaal technisch voldoende uitgerust?  

 Is de zaal wel geschikt om te fuiven? En hoeveel personen zijn er wettelijk toegelaten?  

 Wat is de huurprijs?  

 Zijn er ook nog variabele kosten (water, elektriciteit, opkuis)? 

 Hoe zit het met de geluidshinder? Hoeveel decibels mogen er worden geproduceerd?  

 Beschikt de zaal over een attest ‘hygiëne’ en ‘brandveiligheid’?  

 Werd de billijke vergoeding betaald door de zaaluitbater?  
 Voorziet het contract ‘afstand van verhaal’ in geval van brand 

Eens fuiven in een sporthal, fabriekshal, magazijn, … mag in principe ook als er sprake is 

van een ‘bijzondere gelegenheid’ (bvb. 100-dagen-fuif). Maar ook al slaag je erin de 

eventuele geluidsoverlast binnen de perken te houden, vaak zijn deze locaties niet 

geschikt om er een fuif te houden. Je moet beschikken over een ‘attest hygiëne’ 

(formulier 240i, KB van 3 april 1953, BS 4 april 1953) te verkrijgen bij de politie in de 

gemeente waar de inrichting gelegen is. De zaal moet o.a. over voldoende hygiënische 

sanitaire voorzieningen beschikken. Een groter probleem is de brandveiligheid. Vele van 

deze inrichtingen hebben onvoldoende nooduitgangen. Vraag aan de brandweer een 

verslag. Dit verslag zal onder meer aangeven hoeveel personen er binnen mogen 

 

Tip: Niet enkel de huurprijs van de zaal is belangrijk, ook wat er in de huurprijs 

zit 

. Is er een muziekinstallatie aanwezig? Heb je als organisator een percentage op de winst 

die er via het drankverbruik gemaakt wordt of gaat dit volledig naar de uitbater? 

Vraag ook na of de zaaluitbater het ‘jaarforfait B’ voor de billijke vergoeding heeft. Is dat 

niet het geval, dan gaat de factuur naar de organisator. Dit betekent zeker bij grotere 

fuiven een flink stuk minder winst! 

 

b. Fuiven in een tent of in openlucht 

Aandachtspunten 

 Een geschikt terrein vinden  

 Een eettent of -kraam, podiumelementen en toiletcabines reserveren  

 Toelating CBS vragen voor een geluidsniveau van maximum maximum ≤95 dB(A) 
LAeq,15min of ≤ 100 dB(A) LAeq,60min (geluidscat.3).  

Nadelen 

 Er zal meer geluidshinder zijn in de buurt dan bij een fuif in een zaal. De kans is dus 

groot dat de fuif vroeger moet beëindigd worden. Het College zal misschien wel een 

uitzondering toestaan op de geluidsnormen maar in ruil vragen de fuif op een redelijk uur 

af te sluiten.  



 Als de fuif plaatsvindt in de omgeving van stiltebehoevende instellingen of zones 

(bejaardenhuizen, ziekenhuizen, natuurreservaten) kan het College van Burgemeester en 

Schepenen hier eventueel beperkende maatregelen opleggen, of de activiteit verbieden.  

 Bij fuiven op een perceel van een ingedeelde inrichting (bvb. het terrein dat bij de zaal 

hoort) kan de uitzondering worden geweigerd omdat de milieuvergunning van de zaal 
ook geldig is voor het perceel (= specifiek geluid van een inrichting).  

 

Voordelen 

 Bij een openlucht- of tentfuif kan je kiezen welke brouwer je onder de arm neemt. Zo 

kan je zeker zelf de winst die je maakt op de drank opstrijken, en is het bijvoorbeeld niet 

de zaaluitbater die met een (groot) deel ervan gaat lopen.  
 Daarnaast kan je op een gunstige regeling rekenen wat de billijke vergoeding betreft.  

Verschil tussen een openlucht- en een tentfuif 

Bij een openluchtfuif moet je altijd toestemming vragen aan de burgemeester om de fuif 

te mogen organiseren. Bij een fuif in een tent moet dat in principe niet. Organisatoren 

verplichten om toestemming te vragen voor hun fuif in een besloten ruimte kan niet 

(zaal of tent). Dit is immers een maatregel die indruist tegen het grondwettelijk recht 

van vergaderen, waar fuiven onder vallen.  

In Koksijde is er wel een meldingsplicht voor (tent)fuiven. Dit laat toe dat er - indien 

nodig - tijdig afspraken met veiligheidsdiensten kunnen gebeuren. 

Het is raadzaam goed na te denken over de locatie en rekening te houden met de 

eventueel te verwachten geluidshinder. 

c. Privé of openbaar 

Er is sprake van een privéfuif als er op de fuif enkel mensen toegelaten zijn die een 

persoonlijke uitnodiging ontvangen hebben en waarvan de organisator een namenlijst 

heeft. Het moet dus uitgesloten zijn dat iemand anders een uitnodiging kan vragen of 

kopen. Of je al dan niet toegangsgeld vraagt, doet weinig ter zake.  

Een openbare fuif is voor iedereen toegankelijk, eventueel tegen betaling van een 

toegangsprijs of door de aanschaf van een lidkaart. 

De keuze voor een privéfuif of een openbare, heeft heel wat praktische gevolgen. Een 

aantal wettelijke bepalingen zijn immers niet van toepassing op privéfuiven. 

Politiereglementen, sluitingsuren, de wet op de bewakingsondernemingen, 

geluidswetgeving gelden niet voor privéfuiven. 

Wel dien je als organisator van een privéfuif SABAM en de billijke vergoeding te betalen. 

Het privékarakter van een fuif sluit deze ‘auteursrechten’ niet uit!  

Let op! Artikel 561 van het strafwetboek (verstoring van de nachtrust) geldt wel voor 

privéfuiven, net als artikel 3 van het KB van 24 februari 1977 over geluidsnormen als de 

fuif plaatsvindt in een niet- ingedeelde inrichting. (Zie ook het deel geluidshinder) 

d. Geluid en licht 

 

Een geschikte geluids- en lichtinstallatie 



Kies een geluidsinstallatie en lichtinstallatie op maat van de fuiflocatie, je budget, en de 

ruimte waar je je fuif geeft, bepalen in belangrijke mate of je voor een uitgebreide 

lichtshow kiest of voor een bescheiden maar budgetvriendelijke set spots. 

 Vraag ook na of de dj een geluidsinstallatie voorziet. Is dit niet het geval, ga dan na wat 

ze precies nodig hebben, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. (Een dj die 

bijvoorbeeld enkel vinylplaten speelt en er zijn alleen cd-spelers voor handen.) 

 Een belangrijke vraag is ook welke muziek je wil op je fuif. Ga je voor één specifiek 

genre of een themafuif of kies je voor een dj die verschillende genres door elkaar speelt? 

Hou hierbij niet alleen rekening met je persoonlijke voorkeuren maar denk ook aan het 

publiek dat je op je fuif verwacht. Vergelijk ook de prijzen van verschillende (lokale) dj’s. 
(Zie ook bij organisatorische maatregelen voor verdere afspraken met de dj)  

Geluidshinder beperken 

Als organisator kan je een aantal maatregelen nemen om de geluidshinder te beperken: 

 Wijs de dj op de beperkingen inzake de geluidsnormen, je kan overwegen om dit 

ook op te nemen in het contract; 

 Werk indien mogelijk met een geluidsbegrenzer. 

 Wegsnijden van de lage frequenties. 

In de praktijk zullen niet de luchtgeluiden, maar wel de contactgeluiden n.a.v de lage 

frequenties voor de meeste overlast zorgen. Met de equaliser kan je de lage frequenties 

(minder dan 80 Hz of zelfs 100 Hz) wegsnijden. Afhankelijk van de installatie kan men zo 

zelfs 5 decibel winst doen. De meeste zalen zijn bovendien toch te klein om deze lage 

frequenties te gebruiken, ze zorgen enkel voor de vervorming van het geluid en voor 

hinder in de omgeving. Niemand zal merken dat deze weggefilterd zijn. 

 Ruimtelijke controle en verdeling van de luidsprekers. 

De ruimtelijke verdeling wordt verkregen door een groot aantal luidsprekers te voorzien. 

Als uitgangspunt geldt dat de bezoekers, voor wie de muziek bestemd is, zich nooit ver 

van de luidsprekers mogen bevinden. Om een goede kwaliteit te behouden is het 

bovendien noodzakelijk dat alle luidsprekers het geluidsspectrum zo volledig mogelijk 

weergeven ( dus geen gebruik van aparte baskasten). 

Omdat elke bezoeker zich dicht bij de luidspreker bevindt, is minder vermogen nodig, 

wat leidt tot een lager geluidsniveau in de inrichting en dus ook bij de buren. Bovendien 

leidt een ruimtelijke verdeling tot hogere controlemogelijkheden. Er kunnen immers 

rustigere plaatsten in de inrichting voorzien worden, ofwel door op sommige plaatsen 

geen luidsprekers te voorzien ofwel via een aparte volumeregeling voor de daar 

aangebrachte luidsprekers. 

e. Geluidsoverlast:  

 

De regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die 

toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. 

 

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten zijn er niet alleen om overlast te vermijden.  Ze 

zijn er ook om te voorkomen dat de oren van het publiek en de medewerkers worden 

beschadigd.  Gehoorschade treedt sneller op dan je denkt en is bijna altijd 

onomkeerbaar.   

 

 

Het is dus als organisator aan te raden clausules te voorzien die worden opgenomen in 

contracten met diegene die het geluidsniveau regelt (dj), geluidstechnicus, … 

 

 



Elektronisch versterkte muziekactiviteiten zijn in drie categorieën ingedeeld, afhankelijk 

van het geluidsniveau. 

 

Verplichtingen organisatoren: 

 

Cat. 1 Maximaal geluidsniveau kleiner dan of gelijk aan 85 dB(A) 

° Geen verplichting om het geluidsniveau te meten. 

 

Cat. 2 Maximaal geluidsniveau groter dan 85 dB (A) en kleiner dan of gelijk aan 95 

dB (A) 

° Het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte 

muziek = andere geluiden in de inrichting) gemetenter hoogte van de mengtafel of 

een andere representatieve meetplaats. 

Toetsen mag aan ofwel 102 dB (A) ofwel 95 dB (A). 

 

° Duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau minstens zichtbaar voor de 

verantwoordelijke voor het geluidsniveau. 

° Het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm 

gerespecteerd wordt, is toegelaten maar niet verplicht. 

 

Cat. 3 Maximaal geluidsniveau groter dan 95 dB (A) en kleiner dan of gelijk aan 100 

dB (A) 

° Het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte 

muziek + andere geluiden in de inrichting) gemeten ter hoogte van de mengtafel of 

een andere representatieve meetplaats.  Toetsen mag aan ofwel 102 dB (A) LAeq,15 

min ofwel 100 dB (A). 

 

° Het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronische muziek + 

andere geluiden in de inrichting) geregistreerd. 

 

° Duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau minstens zichtbaar voor de 

verantwoordelijke voor het geluidsniveau. 

 

° Het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm 

gerespecteerd wordt, is toegelaten maar niet verplicht. 

 

° gratis ter beschikking stellen van oordopjes voor het publiek. 

 

 

Besluit: 

Hoe hoger de categorie, hoe meer begeleidende maatregelen je als exploitant of 

organisator van een muziekevenement moet nemen.  Het college van burgemeester 

en schepenen kan wel geval per geval strengere normen en bijkomende voorwaarden 

opleggen. 

 

Tip: 

Via de evenementenfiche kies je het gewenste geluidsniveau. Vanaf dat het 

evenement openbaar is, moet je dit aanvragen. 

 

Via de jeugddienst kan je een decibelmeter huren.  De huur is gratis, de waarborg is 

€ 75,00. 

 

 

  



f. Veiligheid, verkeer en voorzieningen:     

      

 

Roken Zaal en gesloten tent = 

rookverbod 

open tent en openlucht: er 

mag gerookt worden. 

verbodsstickers 

Afvalbeheer Strenge normen in tent en 

zeker in openlucht 

Contacteer de gemeente 

Mobiliteit Parkeerproblemen 

Bereikbaarheid, openbaar 

vervoer 

Tijdelijke 

politiemaatregelen.  

Voorzieningen Toiletten 

Tapinstallaties 

Koelkasten 

Water-en 

elektriciteitstoevoer 

Huren 

Via brouwer 

Navragen bij gemeente 

Stroomgenerator huren 

Opkuis Zelf doen of laten doen? Lees contract goed 

 

Extra tip: de feestwijzer van VAD 

Feest Wijzer | affiche - gadget 

 

Services voor fuiven en kleine festivals 

Feest Wijzer is een initiatief van VAD met ondersteuning van Gezonde Gemeente. Met Feest Wijzer geven 

fuiven en kleine festivals aan dat ze zich inzetten om een positief feestklimaat te creëren. 

http://www.vad.be/materiaal/affiches---gadgets/feest-wijzer.aspx?from=1196 

  



4. GELUID EN LICHT  

 

  

 

a. Welk materiaal is er nodig? (3 maand op voorhand gemeentelijk 

materiaal aanvragen) 

 

Volgende informatie moet je verzamelen vooraleer je geluidsfirma’s contacteert: 

 Technische vereisten van elke band en DJ 

 Capaciteit van de zaal 

 Verwacht publieksaantal 

 De Line-up 

 Tijdschema 

 Wat is er al aanwezig in de zaal die je huurt? 

 

b. Het contract met het P.A.-bedrijf bevat: 

 

 Naam van het bedrijf + contactgegevens 

 Jouw naam + contactgegevens 

 Gedetailleerde lijst van wat er precies geleverd wordt 

 Afgesproken prijs 

 Tijdstip van levering 

 Nodige voorzieningen 

 Geluidsbeperkingen waar de firma zich moet aan houden 

 Wat als het concert niet doorgaat? 

 Waar moet een geschil (juridisch) uitgevochten worden? 

 

 

 

  



5.COMMUNICATIE 

 
 

 

 

 Internet 

 Sociale media 

 Direct-marketing (mensen persoonlijk aanspreken) 

 Affiches en flyers (rekening houden met aanplakkingstaks) 

 Mobiele reclame: reclame op auto’s of aanhangwagens, geluidswagen 

 Media: 

- Betaalde advertenties 

- een mediapartnership of- ruil 

- redactionele aandacht 

  



 

6. VERZEKERINGEN (2 maand op voorhand afsluiten) 

 

Bij de organisatie van een fuif komt heel wat kijken en dit wil zeggen dat er ook het een 

en ander kan mislopen. Gelukkig bieden de juiste verzekeringen dekking tegen heel wat 

risico's. 

Let op: Hoe goed je ook verzekerd bent, je moet altijd goede voorzorgsmaatregelen 

nemen zodat de kans op schade en ongevallen zo klein mogelijk is. 

Een aantal verzekeringen zijn wettelijk verplicht. Hou er ook rekening mee dat de 

zaaluitbater bepaalde verplichtingen heeft. Ben je een lokale afdeling van een 

(jeugdwerk)organisatie, dan ben je voor een aantal zaken wellicht al verzekerd via de 

koepelorganisatie. Ga dit tijdig na. 

We zetten de belangrijkste verzekeringen op een rijtje. 

Op deze pagina vind je heel wat info over verzekeringen en aansprakelijkheid: 

https://www.fuifpunt.be/preview/4852/7999     

 De regel of het probleem De oplossing 

Verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid 

= verplicht 

Zonder bijkomende 

verzekering B.A. kan de 

organisator persoonlijk 

opdraaien voor schade aan 

derden door een fout, een 

onvoorzichtigheid of een 

nalatigheid van (een van 

de) medewerkers. 

 Als je maar af en toe 

iets organiseert, sluit 

je best een 

dagverzekering af, 

bovenop de 

bestaande 

verenigingspolis. 

 Als je regelmatig iets 

organiseert, sluit je 

best een verzekering 

burgerlijke 

aansprakelijkheid 

exploitatie of 

uitbating af op 
jaarbasis 

 

Brandverzekering Als de uitbater geen 

‘afstand van verhaal’ doet 

in zijn polis, dan sluit de 

organisator beter zelf een 

aparte brandpolis af voor de 

periode van het gebruik van 

de zaal en voor de inboedel. 

“afstand van verhaal” in 

huurcontract.  Of zelf een 

verzekering afsluiten, tenzij 

je er reeds zelf een hebt als 

organisator.  Neem de 

brandpolis van je vereniging 

eens door. 

Verzekering objectieve 

aansprakelijkheid brand en 

ontploffing 

Deze verzekering is er voor 

bezoekers en toevallige 

passanten die gewond 

kunnen raken door brand 

en ontploffing. Het is de 

zaaluitbater die de 

verzekering moet 

afsluiten, anders mag de 

zaal niet verhuurd worden. 

Het merendeel van de 

permanent voor het publiek 

Zaal: zaaluitbater is 

verzekerd 

Tent: bij eenmalige fuif 

moet de tent niet verzekerd 

worden 

 

Tent op het perceel van de 

zaal kan soms gedekt zijn 

door de polis van de zaal. 

 

Fuiven in openlucht 

https://www.fuifpunt.be/preview/4852/7999


toegankelijke inrichtingen, 

waaronder ook alle 

openbare 

dansgelegenheden, moeten 

verzekerd zijn tegen 

lichamelijke en stoffelijke 

schade ten gevolge van 

brand en ontploffing 

 

De ministeriële omzendbrief 

van 3 maart 1992 preciseert 

dat de openluchtbals ook 

onder deze wetgeving 

vallen. Fuiven in open lucht 

zijn te beschouwen als 

openluchtbals. In dit geval is 

de organisator verplicht om 

deze verzekering af te 

sluiten 

Concerten en 

muziekfestivals in 

openlucht, een klassieke 

tent of loods 

Wat voor fuiven geldt, geldt 

eveneens voor 

muziekevenementen waarbij 

er gedanst kan worden. 

Polis BA tent Deze polis dekt de 

lichamelijke en materiële 

schade ontstaan door het 

wegwaaien van de tent en 

niet de schade aan de tent 

zelf. 

Sommige maatschappijen 

bieden een erg goedkope 

verzekering B.A.-tent aan. 

Je kan bijvoorbeeld kiezen 

voor een jaarpolis waardoor 

je op regelmatige tijdstippen 

een tent kan plaatsen en 

slechts één premie betaalt. 

 

Ook een verzekering 

voor schade aan tenten is 

mogelijk. Informeer je 

hierover bij je 

verzekeringsagent 

Verzekering lichamelijke 

ongevallen 

Bij de organisatie van een 

fuif of een groot evenement 

komen de risico’s op 

ongevallen om het hoekje 

loeren. Zeker bij de op- of 

afbouw lopen vrijwilligers 

risico’s. Zo kunnen 

medewerkers gekwetst 

geraken bij de opbouw van 

het podium, het opzetten 

van een tent, het aansluiten 

van de nodige 

nutsvoorzieningen...  

Het is zeker het overwegen 

waard om hiervoor een 

ongevallenverzekering af te 

sluiten. 

 

Rechtsbijstand De 

rechtsbijstandsverzekering 

is niet enkel voorzien voor 

de verdediging voor de 

rechtbank in geval van 

geschil. Zij waarborgt ook 

de betaling van kosten voor 

bijstand en expertise bij 

een schadegeval. 

 

 Een 

rechtsbijstandspolis 

dekt: burgerlijk 

verhaal, 

strafrechtelijke 

verdediging, 

burgerlijke 

verdediging, 

insolventie van 

derden en 

strafrechtelijke 

borgtocht. 



 

Opgelet: de 

bijkomende dekking 

van ‘contracten’ is 

voor een doorsnee 

vereniging 
onbetaalbaar. 

Contractuele 

aansprakelijkheid 

Een polis ‘contractuele 

aansprakelijkheid’ dekt de 

risico’s voor infrastructuur 

en materialen die je huurt 

of leent. 

 

 

 Een verzekering 

contractuele 

aansprakelijkheid is 

interessant om de 

aansprakelijkheid van 

de organisator t.a.v. 

de huurder te 

dekken. Schade 

veroorzaakt door 

derden – o.a. door 

vandalisme en 

diefstal – wordt 

echter niet gedekt 

Evenementenpolis Deze verzekering dekt de 

schade naar aanleiding van 

de inrichting van het 

evenement en de 

voorbereidings- en 

opruimingswerken die 

daaraan verbonden zijn.  

 Deze polis 

combineert meestal 

drie verzekeringen: 

een verzekering 

burgerlijke 

aansprakelijkheid, 

een verzekering 

rechtsbijstand en een 

verzekering 

lichamelijke 

ongevallen. Deze 

polis kan je 

eventueel aanvullen 

met een polis voor 

materiële schade, 

een 

annuleringsverzekeri

ng... 

Verzekering alle risico’s Een polis alle risico’s heb je 

enkel nodig als je zeer 

waardevolle voorwerpen of 

tenten bezit, huurt of leent. 

Met deze verzekering kan je 

materiaal laten verzekeren 

tegen risico’s als 

vandalisme, brand, storm, 

diefstal... 

Let op: de ‘verdwijning’ van 

een voorwerp (diefstal 

zonder sporen van braak) 

wordt nooit verzekerd! 

 Zowel eigen als 

gehuurd materiaal 

kan op deze manier 

verzekerd worden. 

Als eigen materiaal 

dat al verzekerd is 

gebruikt wordt, dan 

blijft het materiaal 

verzekerd als het zich 

(tijdelijk) op een 

andere locatie 

bevindt. 

 

Wie regelmatig 

materiaal huurt, sluit 



beter een 

abonnementspolis op 

jaarbasis af. Meestal 

betaal je een 

percentage op de 
nieuwwaarde. 

Polis slecht weer Als je een openluchtfuif of -

festival organiseert, kan 

slecht weer een grote 

spelbreker zijn. Daarom kan 

het interessant zijn om te 

informeren naar een polis 

die de organisator zal 

indekken bij schade of 

annulatie door slecht weer.  

Uiteraard is dit een 

gespecialiseerde en dure 

polis. 

  



7. VEILIGHEID 

 

 
 

7.2. Security 

 

 Je doet enkel beroep op een erkende bewakingsfirma 

 Je werkt enkel met vrijwilligers 

 Je werkt met vrijwilligers en professionele bewakingsagenten 

 

Voor de fuiven die plaatsvinden in een gemeentelijke zaal of tent op openbaar 

terrein verplicht het gemeentebestuur elke organisator om met een combinatie 

van vrijwillige en professionele stewards te werken. 

Achteraan dit draaiboek staat een tabel met de aantallen. 

De capaciteit van de locatie bepaalt hoeveel stewards er moeten worden ingezet. 

Alle erkende securitybedrijven met hun contactgegevens en specialiteiten zijn 

terug te vinden op de website wwws.vigilis.be.   

De meeste securitybedrijven werken met een tarief per uur/steward.   

Vrijwillige stewards zijn leden van de eigen vereniging.  De voorwaarden om als 

vrijwillige steward te mogen staan: 

 

 Lid zijn van de Europese Unie 

 + 18 jaar, als hoofdsteward moet men de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben 

 Laatste 5 jaar geen lid geweest van de politie 

 

De namen, adressen en geboortedatums van de stewards moeten worden 

doorgegeven via de evenementenfiche.  De politie controleert de kandidaat-

stewards. 

Als vrijwillige stewards op een fuif worden ingezet moeten deze duidelijk te 

onderscheiden zijn als steward.   

Vrijwillige stewards doen dit uiteraard op vrijwillige basis en dus gratis, maar ook 

sporadisch (3 à 4 keer per jaar). 

  

7.1. Veiligheidsplan (meer info op www.fuifpunt.be): 
 

 Een draaiboek + duidelijke taakverdeling van alle 
medewerkers 

Afspraken rond interventie 

 Maatregelen rond diefstalpreventie 
 Organisatie parking 

 Afronding van het muziekfeest 
 

http://www.fuifpunt.be/


 

7.3. Subsidie 

 

Voor de inzet van professionele stewards kent de gemeente Koksijde een subsidie 

van max € 500 per fuif toe.  

Vul het aanvraagformulier in (opvragen samen met de evenementenfiche). 

 

7.4. EHBO  

 

EHBO-koffer moet je altijd bij de hand hebben als je iets organiseert.  Naarmate 

het evenement groter, uitgebreider of gevaarlijker wordt, groeit het belang om 

ook een echte EHBO-post te voorzien. 

Zorg dat er genoeg medewerkers aanwezig zijn met kennis en ervaring op vlak 

van EHBO. Vaak is het interessanter om dit uit te besteden aan organisaties zoals 

het Rode Kruis of Het Vlaamse Kruis, die tegen een zeer faire vergoeding zullen 

instaan voor de opvang van mogelijke gewonden en zieken. 

 

De beslissing om een EHBO-post te voorzien neem je best na een risicoanalyse en 

in overleg met de burgemeester en de hulpdiensten. Criteria daarbij zijn o.a. het 

type evenement, de afstand tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis, het verwachte 

publiek. Zelfs het muziekgenre is een criterium. Zo is bijvoorbeeld bij een 

technofuif het risico op misselijkheid, braken en uitdroging merkelijk groter dan 

bij pakweg een kleinkunstfestival. Bij een rockconcert komen er dan weer meer 

breuken voor. 

 

Enkele richtlijnen voor het bepalen of je al dan niet een EHBO-post voorziet (*): 

 Vanaf 750 bezoekers doe je best een beroep op de deskundigheid van het 

Rode Kruis, het Vlaamse Kruis of een medische post.  

 Vanaf 2.000 personen is de lokale burgemeester bevoegd. Hij beslist 

hoeveel en welke medische middelen worden ingezet.  

 Voor grote evenementen kan je advies inwinnen bij de Provinciale 

Commissies voor Dringende Medische Hulpverlening.  

Wanneer je geen EHBO-post nodig acht, hang dan op zijn minst een lijst uit met 

noodnummers uit (brandweer, politie, medische spoeddienst, antigifcentrum, 

dokter van wacht, brandwondencentrum...) en zorg dat je EHBO-koffer in orde is! 

8. VERGUNNINGEN  

 

 

Sabam (www.sabam.be) 

Moet voor elke fuif apart worden aangevraagd. 

Billijke vergoeding 

Dit is een vergoeding waarop uitvoerende kunstenaars en producenten recht hebben 

wanneer hun muziek uitgezonden wordt. 

In zaal JOC de PIT en zaal Witte Burg heeft de gemeente die al betaald. Op alle 

andere locaties moet je zelf een aanvraag indienen. 

 

DJ-licentie 

http://www.sabam.be/


Is een toelating om kopieën te vervaardigen van een eigen legaal verworven collectie 

en deze kopieën in het openbaar af te spelen. 

 

Drankvergunning 

Er is geen vergunning meer nodig voor bieren, wijnen, mousserende en andere 

gegiste dranken en tussenproducten. 

 

Sterke drankvergunning 

In Koksijde moet er voor het schenken van sterke dranken (gedistilleerde dranken) 

op fuiven een uitzondering aangevraagd worden aan het college van burgemeester en 

schepenen.  Via de evenementenfiche.  Organisatoren van evenementen met een 

privé-karakter moeten geen vergunningen aanvragen. 

 

Eetwaren vergunning 

Is niet nodig 

 

Aanvragen om de openbare weg af te bakenen 

 

  



9. GELDZAKEN 

 

 

a. De begroting 

 

Dit wil zeggen een lijst met uitgaven en met inkomsten.  Het is belangrijk om 

regelmatig een update te maken van je begroting. 

Checklist om na te gaan of je de belangrijkste kosten in rekening gebracht hebt: 

 Programmeringskosten 

 Promotiekosten 

 Zaal/terrein 

 Beveiliging 

 Drukwerk 

 Licht en geluid 

 Vergunningen en verzekeringen 

 Drank en eten 

 

JOC de PIT 

Wat Kostprijs Recuperatie  

Zaal: 217 m²; 

 350 personen 

 

€ 250 + 375 

waarborg 

€ 375  

Licht en geluid € 850   

Security € 700 € 500  2 stewards 

Drukwerk € 50  

€ 150  

 1000 flyers A6 

(250 affiches A 2) 

Verzekering € 50   

DJ’s Zelf te bepalen   

Catering 

medewerkers, dj’s 

€50   

Sponsoring  Zelf te bepalen  

Sabam € 260   

Billijke vergoeding /  Betaald door 

gemeente 

Subtotaal € 2.735 € 875  

Rode Kruis € 250  Optioneel 

Drank € 1.000 Hangt af van het 

verbruik 

Zou zichzelf 

moeten 

terugbetalen 

 

Witte Burg 

Wat Kostprijs Recuperatie  

Zaal: 424 m²  

800 personen 

 

€ 500 

€ 500 

 Huur 

Elektriciteit, water, 

opkuis  

Licht en geluid € 2.000   

Security € 1.400 € 500  4 stewards 

Drukwerk € 50  

€ 150  

 1000 flyers A6 

250 affiches A 2 

Verzekering € 50  evenementenpolis 

DJ’s Zelf te bepalen   

Catering 

medewerkers, dj’s 

€50   

Sabam € 450  Simuleer zelf je 

tarief op 

www.sabam.be  

http://www.sabam.be/


Billijke vergoeding /  Betaald door 

gemeente 

Sponsoring  Zelf te bepalen  

Subtotaal € 5.150 € 500  

EHBO € 250   optioneel 

Drank € 2.000 Hangt af van het 

verbruik 

Zou zichzelf 

moeten 

terugbetalen 

 

Richtprijzen tenten: altijd best offerte aanvragen 

 

Kadertent 

 Prijs met hulp zonder vloer Prijs met hulp met vloer 

10 m x 40 m € 2.500 € 3.800 

10 m x 60 m € 3.200 € 5.300 

 

 

Spantent 

 Prijs met hulp zonder vloer Prijs met hulp met 

(loop)vloer 

20 m x 30 m € 1.500 € 2.250 

20 m x 40 m € 1.750 € 2.700 

 

 

 

 

b. Wat bij winst of verlies 

 Fiscaliteit 

Wat als er winst is? 

Aansprakelijkheid 

Wat als er verlies is? 

Natuurlijke persoon 

Gewone mensen zoals jij 

en ik 

Aangeven volgens de 

regels van de 

personenbelasting 

(persoonlijke baten of 

winsten) 

Elke natuurlijke persoon 

kan rechtstreeks 

aansprakelijk gesteld 

worden  

Feitelijke vereniging 

Enkele natuurlijke 

personen die samen iets 

organiseren 

Als er persoonlijke baten of 

winsten zijn, moet de 

persoon dit aangeven in de 

personenbelasting 

Elke persoon die eraan 

meewerkt, kan voor de 

volledige schade 

aansprakelijk gesteld 

worden. 

(= hoofdelijke 

aansprakelijkheid) 

Rechtspersoon 

Een vzw, bvba, nv, VOF, 

… 

De rechtspersoon heeft 

een eigen 

belastingsaangifte en 

betaalt een belasting 

volgens de specifieke 

regels. 

(bijvoorbeeld 

vennootschapsbelasting, 

rechtspersonenbelasting 

Basisprincipe: 

De rechtspersoon is 

aansprakelijk. 

Bestuurders kunnen 

alleen door een rechter 

aansprakelijk gesteld 

worden bij onbehoorlijk 

bestuur. 

 

 

9.2. Sponsors vinden (5 à 6 maanden op voorhand grote sponsors zoeken, 

4 maanden op voorhand kleine sponsors (< € 250) zoeken) 

 



Sponsordossier (dossier project, wat kan je bieden, wat krijgen ze voor welke 

prijs, …) opmaken 

Checklist voor sponsordossier: 

Informatie over de organisator 

Informatie over het evenement 

Wat is de vraag (financiële steun, logistieke steun, steun in natura) 

Welke returns bied je 

Welke soorten sponsorpakketten bied je (partner, powered by naam sponsor) 

 

9.3. Subsidies of materiële steun 

 

Materiële steun: zowat elke provincie en ook heel wat steden en gemeenten 

hebben een uitleendienst waar je terecht kan voor allerlei materialen.  De 

jeugddienst Koksijde leent materiaal uit voor kleinschalige feestjes.    

Koksijde beschikt ook over een oordopjesautomaat en een decibelmeter. 

Subsidies voor professionele stewards: De aanvraag voor de subsidie van 

professionele stewards wordt gedaan via de evenementenfiche.  De aanvraag van 

subsidies moet worden aangekruist.  Voor de goedkeuring van de subsidie dient er 

ook een kopie van het contract met een erkende bewakingsfirma meegegeven 

worden: 

1 steward: € 250,00 

2 stewards: € 500,00 

 

10. DRUKWERK 

 

 

 
 

 

Plaatselijke drukkers: 

Westprint, Middenlaan 33, 8670 Koksijde 

Drukkerij Pattyn, Handelsstraat 17, 8630 Veurne 

Artypo, Veurnestraat 26, 8660 De Panne 

Drukkerij Lowyck, Archimedesstraat 53, 8400 Oostende 

Digitaal 

www.printconcept.be 

http://www.printconcept.be/


www.flyer.be 

www.instaprint.be  

www.cewe-print.be 

 

Affiches en flyers: 

Wat staat er best op een affiche? 

 Wat 

 Waar 

 Wanneer (dag, datum + aanvangsuur) 

 Waar (zaal/gemeente) 

 Deejay/groepen 

 Organisator/vereniging 

 Toegangsprijzen (VVK/ADD) 

 Sponsors 

 Verantwoordelijke uitgever (domicilie) 

Voorwaarden verantwoordelijke uitgever: meerderjarig, wonen op Belgisch 

grondgebied. 

  

http://www.flyer.be/
http://www.instaprint.be/


Wat staat er best op een flyer: 

 Wat 

 Waar 

 Wanneer (dag, datum + aanvangsuur) 

 Waar (zaal/gemeente) 

 Deejay groepen 

 Organisator/vereniging 

 Toegangsprijzen (VVK/ADD) 

 Sponsors 

 Verboden op de openbare weg te gooien 

 Verantwoordelijke uitgever (domicilie) 

Voorwaarden verantwoordelijke uitgever: meerderjarig, wonen op Belgisch 

grondgebied. 

 

Timing:  

3 maanden op voorhand stuur je best je drukwerk naar de drukker en wanneer het 

klaar is, verdeel je het drukwerk.   

Ook vraag je best 3 maand op voorhand een aanvraag aan voor aanplakking.  

2 maand op voorhand kan je flyers op andere evenementen uitdelen.  

1 maand op voorhand doe je best een 2de plakronde en blijf je flyers verdelen.   

3 weken op voorhand vindt de laatste plak- en flyerronde plaats. 

 

 

Borden 
Vrije aanplakborden 
In Koksijde staan vrije aanplakborden waarop iedereen affiches kan aanplakken. Daarvoor heb 
je geen toelating nodig. 

Locaties: 

Windekind, Blekker Zwembad, Witte Burg, Skatepark, Tennisterreinen Koksijde dorp. 

Wat mag niet: 

Affiches hangen aan gebouwen, verkeers- of verlichtingspalen, bomen of andere 

voorwerpen. 

Ook niet met spanbandjes bvb. 

Plaatsen van borden: 

Langs gemeentewegen: enkel met de toelating van het college van burgemeester en 

schepenen 

Aanvragen via stedenbouw@koksijde.be 
Voor gewestwegen wordt de aanvraag voorgelegd aan het Agentschap wegen en verkeer, 
waarna het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt.  
Aanvragen via stedenbouw@koksijde.be 

Verwijderen 
De affichering voor fuiven of andere evenementen moet binnen de 7 dagen na de activiteit te 
worden verwijderd. Anders zullen de gemeentelijke diensten de borden op kosten van de 
organisator wegnemen. 

 

 
 

 

 

 

  

mailto:stedenbouw@koksijde.be
mailto:stedenbouw@koksijde.be


De dag zelf 

11. INRICHTING VAN DE ZAAL OF HET TERREIN 

 

Vestiaire 

Let op: 

Als je de vestiaire verplicht maakt ofd je vraagt er geld voor dan ben je altijd 

aansprakelijk voor schade of verlies. 

Volgens de wet heb in deze gevallen een overeenkomst afgesloten en word je geacht 

deze overeenkomst goed uit te voeren. De eigenaar kan een schadevergoeding eisen. 

Toog 

Tijdens een fuif of concert is de bar de belangrijkste bron van inkomsten. De ervaring 

leert echter dat de winst vaak 20 tot 25 % lager ligt dan verwacht. 

Waarom? 

- Medewerkers geven drank weg of drinken zonder een bon in te leveren 

- Slechte controle op het gebruik van bonnetjes 

- Drankbonnen die verdwijnen in de zakken van … 

- Medewerkers die geen tapervaring hebben 

- Te veel aangesloten vaten en geopende flessen op het einde van de fuif. 

 

12. AANDACHTSPUNTEN ROND VEILIGHEID EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 

12.1. Security (3 maanden op voorhand vrijwillige en/of professionele 

stewards zoeken) 

 

Mensen die instaan voor de veiligheid moeten herkenbaar zijn.  Enkel vergunde 

bewakingsfirma’s mogen T-shirts dragen voorzien van het woord “security”. 

 

 Leden van de bewakingsploeg, al of niet vrijwilligers mogen nooit: 

 Geweld bebruiken 

 Controle uitoefenen op de openbare weg of openbare plaatsen 

 Fouilleren 

 Nooit op zoek gaan naar drugs bij bezoekers.  Dit is een exclusieve bevoegheid 

van de politiediensten. 

 

12.2.  Verantwoordelijke en communicatielijnen 

 

Algemene coördinatie: er moet altijd 1 iemand zijn die de eindverantwoordelijkheid 

opneemt 

Veiligheidscoördinator 

Artiesten, met alle oog voor detail, onthalen en soigneren 

Verantwoordelijke geldzaken 

Productieverantwoordelijke 

Stagemanagement: territorium van de stagemanager is het podium 

 

13.BETALING VAN ARTIESTEN EN MEDEWERKERS 

 

Van zodra iemand een vergoeding geeft voor een prestatie, ben je in principe een 

werkgever.  Als werkgever haal je jezelf heel wat verantwoordelijkheden op de hals. 

Met andere woorden: vermijdt om werkgever te zijn. 

Er zijn 3 mogelijkheden daartoe: 

 Geen prestatievergoeding, maar een onkos                                                                  

tenvergoeding 

 Geen prestatievergoeding, maar een factuur 

 Een interim-kantoor of SBK neemt de rol van juridische werkgever op 

  



Natraject 

14. OPKUIS 

 
 

15. MATERIAAL 

 

16. PROMOPANELEN EN WEGWIJZERS OPHALEN 

 

17. FACTUREN BETALEN 

 

18. AFREKENING  

 

 

Zorg zo snel mogelijk voor een financieel verslag.  Bij opmaak van financieel 

verslag nog eens goed nakijken of alle facturen (zaal dj(‘s), groep(en), installatie, 

podium, nadars, tent, PA, drank, event. schade, tapinstallatie, drukwerk, SABAM, 

…) betaald zijn. 

 

19. EVALUATIE 

 

Bekijk niet alleen de financiële kant van de zaak, overloop en evalueer alle 

aspecten en fasen van het evenement. 

Sta niet te lang stil bij de effecten van wat fout liep.  Focus vooral op wat 

verbeterd kan worden 

Financieel overzicht maken zodat je weet of het evenement op financieel vlak al 

dan niet een succes was. 

Schrijf de conclusies van je evaluatie op. 

 

 

20. BEDANKING MEDEWERKERS 

 

 

 

 

 



Noodnummers  

 

 

Algemeen noodnummer met gsm 112 

Politie Westkust 058/53.30.00 of 101 

Ambulance 112 

Brandweer: algemeen nummer 

De Panne 

Koksijde 

Oostduinkerke 

Nieuwpoort 

112 

058/41.10.10 

058/51.10.10 

058/51.10.20 

058/23.30.30 

Ziekenhuis Veurne 058/33.31.11 

Brandwondencentrum 09/240.34.90 

Apotheek van wacht (bellen politie na 22.00 u.) 0900/105.00 (058/53.30.00) 

Dokter van wacht: 

 

 

070 246 555 

Antigifcentrum 070/245.245 

Taxi’s 

Taxi MNC 

Taxi Patrick/Viking 

 

 

0475 680 311 

0475 717 946 

 

 

 

 


