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Buurtfeest organiseren 
Aanvraagformulier 

 

 

BUURTFEEST 

Datum: ………………………………………………………………………………………………………………… 

STRA(AT(EN) die meedoen: 

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

� Massenhoven � Pulderbos � Pulle � Viersel � Zandhoven 

LOCATIE 

Noteer het precieze adres waar het feest plaatsvindt. 

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

VERANTWOORDELIJKE van de vereniging / organisatie 

Geef minimaal 2 personen op: 

1. Naam: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 Adres: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 E-mail: …………………………………………………………… Telefoon: …………………………… 

2. Naam: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 Adres: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 E-mail: …………………………………………………………… Telefoon: …………………………… 

MATERIAAL 

GRATIS TE ONTLENEN 

Materiaal  Aantal 

� nadar (max. 50 m) ………………………… m 

� receptietafels (max. 8) ………………………… 

� vuilniszakken 3 witte & 3 blauwe 

TE HUREN (2,5 euro per spel) 

Volksspelen 

� schuiftafel � hoefijzerwerpen � toptafel 

� sjoelbak � stopschieten � tonspel 

� mannetjesspel � hamertjesspel � krulbol 

� trou madame � eggeschieten � schijfschieten 

� pintjesbak � knikkerstraat � ringwerpen 

� shove ha’penny � blikwerpen � ballo smitto 
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� klimbak � rekker-trekkerspel � kubb 

Reuzengezelschapsspelen 

� ganzenbord � mens-erger-je-niet � jenga 

� vier-op-een-rij � domino � dammen 

� darts � werpspel � bowling 

� mikado � kanonbal  

MUZIEK 
Voor elektronisch versterkte muziek geldt het volgende: 

• maximale geluidsnorm is 85 dB(A) (vergelijkbaar met achtergrondmuziek in café) 
• om middernacht (0 uur) moet de muziek ophouden 

Je kunt hiervoor een uitzondering aanvragen: 

• maximale geluidsnorm wordt 95 dB(A) 

• muziek moet ophouden om 2.30 uur 

Ik vraag een afwijking aan op de geldende geluidsnormen. � JA � NEE 

Ik wil ook na middernacht nog muziek spelen. � JA � NEE 

Vergeet Sabam en de Billijke Vergoeding niet! (www.sabam.be, www.ikgebruikmuziek.be)  

VERZEKERINGEN 

De organisatie heeft een (vrijwilligers)verzekering. � JA � NEE 

Je kunt een gratis vrijwilligersverzekering aanvragen bij  

Dienst Welzijn en Gezondheid (www.provincieantwerpen.be) 

Boomgaardstraat 22 – 2600 Berchem  

03 240 57 95 | vrijwilligersverzekering@provincieantwerpen.be  

OPMERKINGEN  OF  VRAGEN 
Als je nog opmerkingen of specifieke vragen hebt, kun je deze hier noteren: 

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

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

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

HANDTEKENING 
Door het aanvraagformulier te ondertekenen, gaat de aanvrager akkoord met het ‘Regle-

ment voor de ondersteuning van buurtfeesten’ (GR 18 mei 2017). Zie www.zandhoven.be. 

Het algemene privacybeleid van gemeente & OCMW Zandhoven is van toepassing op dit 

formulier. Je kunt het beleid raadplegen via www.zandhoven.be/privacy. 

• Doel: Financiële en logistieke steun bij de organisatie van een buurtfeest 

• Bewaartermijn: 10 jaar na organisatie (Archiefwet) 

• Verantwoordelijke voor de verwerking: Leen Boeckmans 

� Ik heb kennis genomen van het privacybeleid van gemeente & OCMW Zandhoven en 

stem in met de verwerking van mijn persoonsgegevens zoals hierboven aangegeven. 

DATUM: HANDTEKENING 1: HANDTEKENING 2: 

……………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 
Bezorg dit formulier volledig ingevuld ten laatste 1 maand voor de activiteit aan de Dienst Secretariaat. 

 


