
 
 

EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE 

Dien tijdig uw aanvraag in! Minimum 2 maanden op voorhand! 

Let op. Goedkeuring is pas definitief na akkoord van het schepencollege (voor de 

gemeentelijke zalen). 

A: ALGEMENE INFORMATIE 

Naam evenement 

………………………………………………………………………………………………. 

Type evenement 

     Fuif                                 Carnavalbal               

     Galabal           Festival 

     Optreden                                              Fuif met optredens  

     Andere:……………………………………………………………………………………….. 

Maak uw keuze: 

     Openbaar  

     Privé (op uitnodiging op naam, geen toegang voor personen zonder uitnodiging)  

Plaats evenement 

Straat + nummer: ………………………………………………………………………………………… 

Postcode: …………………. Gemeente ………………………….. 

Maak uw keuze: 

      Openlucht 

      Gemeentelijke Zaal: …………………………………………………………………………………………… 

      Privé zaal (vb De Normandie) 

      Tent 

Datum en uur 

Datum: van ………………. (dd/mm/jjjj) tot ………………. (dd/mm/jjjj) 

Beginuur: …………………….  Einduur: ………………. 

 

 

 

 

 



 
Doelgroep 

Doelgroep: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Aantal verwachte bezoekers: …………………………………………………………………………………………. 

Muziekgenre: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Fuiven: toegang verboden voor – 16 jarigen, tenzij onder begeleiding van de ouders of voogd! 

Prijs 

VVK: ……………………………………………. 

ADD: …………………………………………… 

Medische hulpverlening (rode kruis…) 

      JA 

Organisatie: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Inzet, middelen: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Contactpersoon + telefoonnummer tijdens evenement: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      NEEN 

Catering (frietkraam, bbq…) 

      JA 

Wat: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Waar (binnen, buiten, hoeveel meter….): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

..................................................................................................................................................... 

Verwarmingsinstallaties: 

      Gas                                                     Elektriciteit 

      Houtskool                                            Andere: …………………………………………………………………… 

Contactpersoon + telefoonnummer tijdens evenement: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      NEEN 

Materiaal gemeente 

Indien u materiaal wenst te gebruiken van de gemeente gelieve zich rechtstreeks te melden bij één 

van volgende diensten: 

Technisch Bureau, Zeelaan 303 te Koksijde: tafels, stoelen… De aanvraag moet ten laatste 3 weken 

voor het evenement worden aangevraagd. Dit kan via e-mail: technischbureau@koksijde.be, 

mailto:technischbureau@koksijde.be


 
elektronisch formulier (zie website Koksijde) of telefoon: 058/53.34.16. 

Contactpersoon: Cindy Niville 

Milieu en duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303 te Koksijde. Bij deze dienst kunt u terecht voor 

afvaleilanden en afval.  

Contactpersoon: Dorine Decoster: dorine.decoster@koksijde.be 

Jeugddienst, Kursaallaan 28 te Koksijde. Bij deze dienst kunt u terecht voor allerhande materiaal: 

oordopjesautomaat, audiovisueel materiaal, herbruikbare bekers…. E-mail: jeugddienst@koksijde.be 

 

Organisator 

      Vereniging 

      Privé Persoon 

Naam organisator: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Straat + nummer: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode + gemeente: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum (dd/mm/jjjj): …………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………. 

GSM: ……………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Naam vereniging: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Maatschappelijke zetel: Straat + nummer: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Postcode + gemeente: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Is de vereniging door de gemeente erkend: 

      JA 

      NEEN 

 

 

 

 

 



 
Verzekering 

Graag een kopie in bijlage van de afgesloten polis(sen) bijvoegen AUB! 

      Burgerlijke aansprakelijkheid VERPLICHT! 

Organisatie: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Polisnummer: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

      Uitgebreide verzekering (waaronder burgerlijke aansprakelijkheid) 

Organisatie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Polisnummer: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Geluidsnormen 

 

Gewenst geluidsniveau: zie ook bijlagen voor extra uitleg 

Wordt er elektronisch versterkte muziek gespeeld tijdens het evenement ?  Slechts één van 
de volgende vier hoofdkeuzemogelijkheden kan geselecteerd worden. 

☐ JA, en het evenement is privé (bijvoorbeeld: huwelijksfeest, familiefeest).   

☐ 

JA, en de inrichting is vergund voor het spelen van elektronisch versterkte muziek met het gewenst 
geluidsdrukniveau. 

a. cc CasinoKoksijde 
b. JOC de PIT 

 

JA, maar de inrichting is NIET vergund voor het spelen van elektronisch versterkte muziek met het 
gewenst geluidsdrukniveau (één van de geluidsniveaus aanvinken) 

a. tent/strand/andere buitenlocatie 
b. Kerkepanne - Witte Burg – Noordduinen 

c. Privé-uitbater (Normandie, …) 

 ☐ Het maximum geluidsniveau blijft lager dan 85 dB(A)Laeq,15min 

 ☐ 
Het maximum geluidsniveau is hoger dan 85 dB(A)Laeq,15min maar blijft lager dan 95 
dB(A)Laeq,15min 

  

 
VOORWAARDEN 
 

• De organisator of exploitant meet gedurende de volledige activiteit (elektronisch 
versterkte muziek+ andere geluiden in de inrichting) ter hoogte van de mengtafel of een 

andere representatieve meetplaats. 
• Er is, minstens voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau, een duidelijke visuele 

indicatie van het geluidsniveau zichtbaar.  
 

 ☐ 
Het maximum geluidsniveau is hoger dan 95 dB(A)Laeq,15min maar overschrijdt NOOIT 100 dB(A) 

Laeq,60min  

  

 
Bij een fuif met elektronisch versterkte muziek wordt dit niveau meestal bereikt. 
 
VOORWAARDEN 
 

• De organisator of exploitant meet gedurende de volledige activiteit (elektronisch 

versterkte muziek+ andere geluiden in de inrichting) ter hoogte van de mengtafel of een 
andere representatieve meetplaats. 

• De organisator of exploitant moet gedurende de volledige activiteit het geluid registreren 
(als LA,Eq,60 min-waarden). De exploitant maakt binnen 7 dagen na de fuif de 
meetgegevens over aan de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling van de gemeente 
Koksijde. Geregistreerde gegevens moeten 1 maand lang ter beschikking gehouden 
worden van de handhavers.  

• Er is, minstens voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau, een duidelijke visuele 
indicatie is van het geluidsniveau zichtbaar. 

• De organisator of exploitant stelt gratis oordoppen ter beschikking van het publiek.  

Tijdens het evenement moeten de beschikbaarheid van de oordoppen en de plaats waar 
de oordoppen verkrijgbaar zijn duidelijk kenbaar worden gemaakt aan de bezoekers. 

☐ NEE, er wordt geen elektronisch versterkte muziek gespeeld tijdens het evenement. 

 

Let op: als organisator blijf je mee verantwoordelijk voor het naleven van de geluidsnormen. Je 

doet er dus goed aan om zelf de naleving van de normen goed op te volgen en iedereen (dj, 

geluidstechnicus, …) op zijn verantwoordelijkheden te wijzen. Dit kan bijvoorbeeld via een clausule 

in het contract tussen de organisator en de persoon die de geluidsinstallatie bedient (zie voorbeeld 



 
in brochure ‘Geluidsnormen voor muziekactiviteiten’). Een dergelijk contract ontslaat je echter 

nooit van je verantwoordelijkheid (en aansprakelijkheid) als organisator. 

 

Aanvragen College Burgemeester en Schepenen (wordt uitzonderlijk 

toegestaan) 

 Vak voorbehouden voor advies 

 

Subsidie professionele stewards 
1 steward  

2 stewards  
 

Indien u een subsidie wenst, gelieve het 
aanvraagformulier in te vullen en dit te terug te 

bezorgen samen met de factuur van de 

professionele stewards! 

 

 

Uitzondering uur: 

 
     Ja           uur: ………… 

     Neen 
 

 

 

Uitzondering sterke drank: 
 

     Ja           welke:  
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 
     Neen 

 

 

 
Uitzondering glas: 

 
     Ja 

     Neen 
 

 

 

Geluidsnormen: 
 

 

 

 

Gedaan te ………………………………………………………………………… op (dd/mm/jjjj) ………………………………. 

Naam + voornaam (verantwoordelijke) + handtekening 

 

  



 
B: VEILIGHEID/SECURITY 

Inzet professionele stewards erkende bewakingsfirma + bijlage kopie contract! 

      JA    aantal: ……………………… 

      NEEN 

Organisatie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres (straat, nummer, postcode en gemeente: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Erkenningsnummer: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon: 

……………………………………………………………….  

GSM: 

……………………………………………………………….. 

FAX: 

……………………………………………………………….. 

E-mail adres: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



 
Inzet vrijwillige stewards 

De vrijwillige stewards moeten herkenbaar zijn van het andere personeel door middel van een T-shirt 

met opdruk of fluo jas. De vrijwillige stewards hebben geen andere taken dan deze van steward. 

      JA       aantal: ……………………… 

      NEEN 

Wenst u fluo jasjes te gebruiken van de politie: 

      JA 

      NEEN 

 

Gegevens per vrijwillige steward: NAAM, VOORNAAM, ADRES en GEBOORTEDATUM! 

1 NAAM + VOORNAAAM: 

................................................................................................................................ 

STRAAT +NR: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

GEMEENTE + POSTCODE: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GEBOORTEDATUM (dd/mm/JJJJ): 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2 NAAM + VOORNAAAM: 

................................................................................................................................ 

STRAAT +NR: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

GEMEENTE + POSTCODE: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GEBOORTEDATUM (dd/mm/JJJJ): 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3 NAAM + VOORNAAAM: 

................................................................................................................................ 

STRAAT +NR: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

GEMEENTE + POSTCODE: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GEBOORTEDATUM (dd/mm/JJJJ): 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 
4 NAAM + VOORNAAAM: 

................................................................................................................................ 

STRAAT +NR: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

GEMEENTE + POSTCODE: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GEBOORTEDATUM (dd/mm/JJJJ): 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5 NAAM + VOORNAAAM: 

................................................................................................................................ 

STRAAT +NR: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

GEMEENTE + POSTCODE: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GEBOORTEDATUM (dd/mm/JJJJ): 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6 NAAM + VOORNAAAM: 

................................................................................................................................ 

STRAAT +NR: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

GEMEENTE + POSTCODE: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GEBOORTEDATUM (dd/mm/JJJJ): 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

7 NAAM + VOORNAAAM: 

................................................................................................................................ 

STRAAT +NR: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

GEMEENTE + POSTCODE: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GEBOORTEDATUM (dd/mm/JJJJ): 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 
8 NAAM + VOORNAAAM: 

................................................................................................................................ 

STRAAT +NR: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

GEMEENTE + POSTCODE: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GEBOORTEDATUM (dd/mm/JJJJ): 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

9 NAAM + VOORNAAAM: 

................................................................................................................................ 

STRAAT +NR: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

GEMEENTE + POSTCODE: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GEBOORTEDATUM (dd/mm/JJJJ): 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

10 NAAM + VOORNAAAM: 

................................................................................................................................ 

STRAAT +NR: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

GEMEENTE + POSTCODE: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GEBOORTEDATUM (dd/mm/JJJJ): 

………………………………………………………………………………………………………… 



 
Bijlage: inzet van stewards 

 
Vrijwillige stewards 
 
Zijn lid van de eigen vereniging. 
Voorwaarden: 

1. Lid van de Europese Unie 
2. Ouder dan 18 jaar, als hoofdsteward moet je 21 jaar oud zijn 
3. In de laatste 5 jaar geen lid geweest van de politie 

 
Wanneer je als vrijwillige steward op een fuif staat, mag je op hetzelfde moment geen andere 
taken uitoefenen.  
Daarom mag –verboden door de wet- je als organisator niet op de lijst staan als vrijwillige 
steward. 
De steward heeft een algemene toezichtsfunctie en die functie kun je niet combineren met 
bvb het uitdelen van drank of het verkopen van bonnetjes. 
 
Vrijwillige stewards doen dit vrijwillig, dus niet tegen betaling en sporadisch (max. 3-4 keer 
per jaar). 
 
Professionele stewards 
 
Criteria: 
- aantal afhankelijk van de oppervlakte van de zaal 
- organisator mag altijd meer vrijwillige stewards inzetten 

 

Oppervlakte zaal/aantal 
fuifgangers 

Minimum aantal vrijwillige 
stewards  
(verplicht) 

Minimum aantal 
professionele stewards  

< 200 m² 2 0 

200-400 m² 4 2 

400-600 m² 4 2 

600-800 m² 4 4 

1000 bezoekers 5 4 

1200 bezoekers 6 5 

1400 bezoekers 7 5 

1600 bezoekers 8 6 

 
Per 200 extra bezoekers = 1 extra vrijwillige steward 
Per 400 extra bezoekers = 1 extra professionele steward 
 Bvb 2000 fuifgangers 
  * basisaantal voor 800 bezoekers: 4 (v.s.) + 4 (p.s.) 
  * 1200/200 = 6 extra vrijwilligers 
  * 1200/400 = 3 extra professionals 
  * Totaal = 10 vrijwillige stewards + 7 professionele stewards 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bijlage Fiche geluidsniveaus 
 
Indicatoren:  

Voor een optreden zit je vlug aan een max. niveau van 100 decibel. Zeker als het om metal of rock 

gaat. De zwaarste categorie kiezen is aangeraden. 

Voor een fuif is een max. niveau van 95 decibel net haalbaar, maar dan moet u het geluidsniveau 
constant opvolgen en goede afspraken maken met de dj’s. 
Het veiligste is toch om de zwaarste categorie, tot 100 decibel, te kiezen, maar dan moet u wel alle 
flankerende maatregelen nemen. 

 



 

 
 
 
 



 
Bijlage: nieuwe normen voor geluidsactiviteiten 

 


