Evenementenloket - Aanvraagformulier

Organiseer je een evenement in Galmaarden?
Heb je hierbij hulp, toelatingen of suggesties nodig van het gemeentebestuur?
Dit kan via slechts één digitaal aanvraagformulier.
Vul dit document TEN LAATSTE 3 MAANDEN VOOR UW EVENEMENT in en wij
behandelen uw aanvraag zo spoedig mogelijk.
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Algemene gegevens

 Naam organisatie/vereniging (*):
 Naam verantwoordelijke (*):
 Contactgegevens verantwoordelijke (*):
Adres - :
Tel/gsm -: (+ nr. bereikbaar tijdens het evenement)
E-mail - :
Website - :

 Naam evenement (*):
 Korte omschrijving evenement (*):
□
□
□
□
□
□
□
□
□

concert
fuif:
http://www.galmaarden.be/evenementenaanvraag.aspx
wielerwedstrijd
doortocht
kermissen
(jaar)markten
politiek evenement
moto of autosport
andere:

 Datum/data/periode evenement (*):
 Aanvangsuur (*): van

uur

 Einduur (*): tot

uur

 Indien het evenement over verschillende dagen gespreid is of het gaat over gecombineerde
activiteiten vragen wij u een gedetailleerd programma toe te voegen.

(*)
(**)

Verplicht in te vullen
Plan bijvoegen

 Doelgroep (*):


jongeren < 16 jaar - specifieer:



jongeren > 16 jaar



jongeren tussen 16 en 30 jaar



volwassenen



senioren



andere:
□
gemengd publiek
□
verminderd psychisch of fysisch vermogen
□
risico groep (omschrijving):
□
populatie met gekende zware pathologie
□
andere:

 Verwacht aantal deelnemers/toeschouwers (*):
□
□
□
□

Cat
Cat
Cat
Cat

A (< 200 pers) = 1 fuifcoach min 18 jaar
B (200 - 499 pers) = 1 fuifcoach min 18 jaar en 2 stewards min 16 jaar
C (500 - 799 pers) = 1 fuifcoach min 21 jaar en 4 stewards min 18 jaar
D (> 800 pers) = 1 fuifcoach min 21 jaar en 4 stewards min 18 jaar

Gegevens fuifcoach
Naam:
Adres:
Telefoonnummer (bereikbaar tijdens de fuif):
E-mail:
Beroep:
Geboortedatum:
Heeft deze persoon een opleiding fuifcoach gevolgd?
O ja (attest toevoegen)
O neen
Gegevens fuifsteward 1
Naam:
Adres:
Telefoonnummer (bereikbaar tijdens de fuif):
E-mail:
Beroep:
Geboortedatum:
Gegevens fuifsteward 2
Naam:
Adres:
Telefoonnummer (bereikbaar tijdens de fuif):
E-mail:
Beroep:
Geboortedatum:
Gegevens fuifsteward 3
Naam:
Adres:
Telefoonnummer (bereikbaar tijdens de fuif):
E-mail:
Beroep:
Geboortedatum:

(*)
(**)

Verplicht in te vullen
Plan bijvoegen

Gegevens fuifsteward 4
Naam:
Adres:
Telefoonnummer (bereikbaar tijdens de fuif):
E-mail:
Beroep:
Geboortedatum:
Opbouwperiode:

 geen
 datum start opbouw:
 tijdstip: van

uur tot

uur

 Afbraakperiode:
 geen
 datum start afbraak:
 tijdstip: van
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uur tot

Locatie

 Het evenement zal plaats vinden in/op (*):
 gebouw/zaal:
 een tent op deze locatie(**):
 openlucht op deze locatie (**):
 openbare weg op deze locatie (**):
 andere(**):
 Gebruikte oppervlakte / lengte (*):
 ingenomen totale oppervlakte:
 oppervlakte van de tent:
 lengte van het parcours:
 Zijn er toiletten / mobiele toiletten voorzien:
 neen
 ja

□ met stromend water
□ zonder stromend water

 aantal:

(*)
(**)

Verplicht in te vullen
Plan bijvoegen

uur
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Verkeersmaatregelen - mobiliteit

 Dienen er straten, pleinen, openbaar domein afgesloten te worden tijdens en/of in de
voorbereiding en afbraak van het evenement:

 neen
 ja
 Parkeerverbod voor voertuigen nodig:
□
□

neen
ja

 Het evenement vereist verkeersvrije zones:
□

neen

□

ja

 Voor welke categorieën worden specifieke autoparkings voorzien (**):
□
□
□
□
□
□

organisatie
publiek
VIPS
pers
hulp- en interventiediensten
verminderde mobiliteit

 Shuttlediensten georganiseerd van de parking naar het evenement:
□
□

4

neen
ja (**)

Muziek en geluidsproductie
 Wordt er elektronisch versterkte muziek gespeeld?
□ neen, helemaal geen muziek (1)
□ neen, maar wel muziek zonder elektronische versterking (2)
□ ja, vul onderstaande zaken verder in (3)
(1) U
(2) U

hoeft niets te doen
heeft een toelating nodig conform het politiereglement
(3) Uw activiteit valt onder de nieuwe muziekwetgeving

 Aard van de geluidsproductie:
 Elektronisch versterkte muziek
□ Live:
□ DJ:

 Geluidsniveau elektronisch versterkte muziek in:

□ < 85 db(A)LAeq 15 min (1)
□ > 85 db(A)LAeq 15 min en < 95 db(A)LAeq 15 min (2)
□ maximaal 100 db(A)LAeq 60min (3)

Informatief: Voorbeelden van geluidsniveaus (louter ter info)
(1): dit geluidsniveau is (luide) achtergrondmuziek, waarbij gesprekken nog vlot mogelijk zijn
(2): dit geluidsniveau is meestal van toepassing op alle fuiven
(3): dit geluidsniveau is van toepassing op de meeste liveoptredens
(*)
(**)

Verplicht in te vullen
Plan bijvoegen

Voor (2) en (3) is een permanente geluidsmeting verplicht door de organisator, voor (3) ook het
gratis ter beschikking stellen van oordopjes.

 Indien u (2) of (3) heeft aangeduid. Omschrijf duidelijk wanneer u juist tot een overschrijding
van het geluidsniveau van 85dB(A) LAeq 15 min komt.

 Periode:

Om de geluidshinder te kunnen inschatten dient u per periode het gewenste tijdstip te
noteren. Hieronder een uitgewerkt voorbeeld: Mijn evenement start om 17.00 uur met een
receptie. Hierbij zal er muziek te horen zijn, maar hier produceren we maximaal 85dB(A)Leq.
Tussen 20 en 22.00 uur is er een live optreden voorzien en wens ik een toelating voor max
100dB(A)Leq60 min, terwijl aansluitend een fuif zal plaatsvinden met een Leq van maximum
95dB(A). Deze fuif eindigt om 1 uur ’s nachts, daarna zal er geen muziek meer geproduceerd
worden
Een geluidsmeter is te bekomen via de provinciale uitleendienst PIVO Asse.

 OPGELET UITDOOFSCENARIO:
- 3U30 muziek stiller zetten en stop verkoop drankbonnetjes
- 4u00 licht aan
- 4u30 iedereen verlaat de zaal
- 5u00 einde evenementen

Meer informatie over de muziekwetgeving vindt u op de website www.galmaarden.be onder de
rubriek: vrije tijd  verenigingsleven  aanvraag evenementen
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Alcoholische dranken

 Wij schenken tijdens het evenement volgende dranken aan + 18 jarigen:


Bieren en wijnen < 22 vol % alcohol



Gedistilleerde dranken > 1,2 vol % gedistilleerde alcohol (*)
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. De grens van het
maximaal toegestane alcoholpercentage ligt erg laag. Dit betekent dat alcoholpops en
zelfgemixte cocktails (whisky-cola, gin-tonic, mojito, ...) met bovenvermelde dranken
nagenoeg altijd in de categorie sterke drank vallen, ook al bevatten ze evenveel of minder
alcohol dan een pintje.



Dranken > 22 vol % alchohol (bv. vodka, cognac, whiskey, gin, ...) (*)



Wij wensen leeftijdsbandjes te bestellen

Voor bijkomende inlichtingen verwijzen wij naar het feest- en fuifreglement op onze
website: www.galmaarden.be onder de rubriek: vrije tijd  verenigingsleven  aanvraag evenementen

(*)
(**)
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Eetgelegenheid

 Is er een eetgelegenheid tijdens uw evenement?
 Neen, ga verder naar punt 7
 Ja, welke?
□ in de accommodatie
□ buiten de accommodatie
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Veiligheid en preventie

 Om de veiligheid op uw evenement te garanderen doet u een beroep op:
 geen
 Een erkende bewakingsfirma (overeenkomst bijvoegen)


Naam:



Adres:



Gsm hoofdsecurity:



Aantal securitymensen:

 Eigen vrijwilligers bovenop de fuifcoach en stewards

Lijst met vrijwilligers dient 10 dagen vooraf ingediend te
worden bij de politie via:
mailto:operaties@politiepajottenland.be

 Seingevers (voor sportwedstrijden) – lijst bijvoegen
 Gemachtigde opzichters
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Brandveiligheid

 Welke van onderstaande brandrisico’s zijn aanwezig op uw evenement?
 Verwarmingstoestellen, welke:
 Gasflessen
 Keukenapparatuur, welke:
 Vuurwerk (vergunningsplichtig)
 Vreugdeschoten
 Stroomgenerator diesel
 Stroomgenerator benzine
 Specifieke elektronische apparatuur, welke
 Warmtekanon (enkel toegelaten in afgeschermde zone)
 Open vuur/verbrandingen, welke
 Lichtbruggen, welke
 Tenten of andere constructies, welk
 Andere:

(*)
(**)

Verplicht in te vullen
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Promotie en publiciteit

 Voor de promotie van mijn evenement maak ik gebruik van volgende kanalen:
□ UITdatabank.be
□ Gemeentelijk aankondigingsborden – verdere info 054/51.61.61
□ Aanplakborden op privé-gronden
□ Aanplakborden naast de openbare weg
! Vergunningsplichtig: Stedenbouwkundige vergunning: eenvoudige dossiersamenstelling
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningaanvragen/Aanvragen
Verplicht bij te voegen:
- locatie(s) inclusief foto(s)
- grootte van het aanplakbord
- affiche
□ Gemeentelijk informatieblad Samen
□ Affiches
□ Huis aan huis bedeling
□ Internet
□ Mails
□ andere :
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Verzekeringen

 Voor de organisatie van mijn evenement zal ik volgende verzekeringen afsluiten:
□ Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
□ Provinciale vrijwilligersverzekering
□ Ongevallenverzekering medewerkers
□ Verzekering alle risico’s
□ Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing
□ Andere:

11

Logistieke steun

 Voor de organisatie van mijn evenement had ik graag beroep gedaan op de logistieke steun van
het gemeentebestuur voor:

Materiaal:

Aanvraag:

Aanhangwagen met 100 nadars

1

Nadars – eigen transportmiddel
voorzien
Rol koord (100 m)

50

Metalen piketten (voor
bevestiging koord)
Houten podium
2,44m * 1,22m
(*)
(**)

Aantal:

Verplicht in te vullen
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2
100
14

Houten podium
1,22m * 1,22m
Mobiele vuilbakken
(blauw plastiek)
Houten stoelen

4

150

Lange houten tafels:

10

10

- 2m20 X 0,60m

Kleine houten plooitafels

10

- 0,90 X 0,55m

Houten banken

20

Witte plastiek stoelen

60

Leeftijdsindicatiebandjes (drank)
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Leveringsdatum:

vanaf

uur

Ophaaldatum:

vanaf

uur

Duurzaamheid en afvalpreventie

 In welke recipiënt worden de dranken aangeboden?
□ Recycleerbare bekers
□ Plastiek bekers en flesjes
□ Plastiek bekers en glazen
□ Uitsluitend glas
□ Andere:

 Welke maatregelen neemt u om afval te recycleren?
□ Afvalcontainers via ILVA (contactnummer: 053 85 85 65 )
□ Afvalcontainers via andere dienstverlener, welke?
□ Afvalinzameling in zakken ILVA (restafval en PMD)

(*)
(**)
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Risicoweging

Na het ontvangen van deze aanvraag, voert het gemeentebestuur een risicoweging uit voor uw
evenement. Na deze analyse zullen wij u onze beslissingen overmaken en eventueel bijkomende
informatie opvragen. Eens alles in kaart is gebracht, nodigen wij u, indien nodig uit voor een
veiligheidsvergadering met de verantwoordelijke van uw vereniging, afgevaardigde van de lokale
politie en een afgevaardigde van het gemeentebestuur.
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Disclaimer

De informatie in dit aanvraagformulier is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We doen ons
uiterste best om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie actueel blijft. Het gemeentebestuur kan
echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden in de gepresenteerde informatie, noch
voor schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit het gebruik van de informatie uit dit formulier. De
organisator van het evenement verplicht er zich toe zich voldoende te informeren en alle wettelijke voorziene
maatregelen te treffen, zodat zijn evenement in de best mogelijke omstandigheden kan plaatsvinden.

Mail naar: evenementen@galmaarden.be

Datum indienen aanvraag:

Handtekening aanvrager:

(*)
(**)

Verplicht in te vullen
Plan bijvoegen

