Feest Wijzer implementatiefiche

Basisservices

Implementatie/bestelinfo
Deskundig barpersoneel

Opmerkingen

 Briefing via barbriefing -16/-18 (VAD)
 Communicatie naar fuivers via affiches, banner en stickers -16/-18
(VAD)
 Polsbandjes -16/-18
Alcoholwetgeving is op visueel aantrekkelijke manier zichtbaar voor zowel
bezoekers als barpersoneel.
Gezondheidsinfo







Infostand
Lichtkranten
Affiches en andere materialen uit informatiepakket
Facebook en website van event
Fuifkoffer
Koppeling maken met campagne -16/-18 via bandjessysteem

Informatiepakketten met
affiches, stickers, brochures,
… van vooraf geselecteerde
partners worden
samengesteld.

De beschikbare informatiematerialen worden op een duidelijk zichtbare
plaats aangeboden
Oordoppen




db’s meten en geluidslimiet controleren (+ zichtbaar maken voor
publiek)
oordopjes ter beschikking stellen aan de vestiaire of aan de bar
buurt op de hoogte stellen van event

Db’s meten, oordopjes ter beschikking stellen en de buurt informeren over
het event

CM stelt gratis oordoppen
ter beschikking. Deze
kunnen verkregen worden
na overleg met een
regionaal depot.

Samen uit, samen thuis
 Alternatief vervoer: voorzie een overzicht van uren van openbaar
vervoer en tel van taxi’s.
 Affiche ‘samen uit, samen thuis’
 Actief transport promoten (stappen, fietsen, …)
 Carpoolstrook
 (verplaatsbare) fietsenstalling
 Inzetten van fuifbussen. De lokale of provinciale jeugddiensten kunnen
de mogelijkheden hiervoor duiden.
Affiche ‘samen uit, samen thuis’ is zichtbaar voor fuivers
Extra services

Implementatie/bestelinfo

Opmerkingen

Chill-out




Afgescheiden ruimte: fris, minder geluid, zitmogelijkheid en bar in de
buurt.
Een afgebakende buitenomgeving die wordt ingericht en waarbij
rekening wordt gehouden met (geluids)overlast voor de buurt
Een gang tussen verschillende ruimtes

Mogelijkheid om in een gezellige ruimte te zitten die koeler en rustiger is.
Condooms
Condooms gratis ter beschikking stellen van bezoekers aan de bar, vestiaire
of betalend via een automaat.…
Condooms zijn gratis beschikbaar en aanbod bekendgemaakt

Condooms kunnen bij VAD
besteld worden. De prijs
hiervan is 10€ voor 200
stuks. Deze dienen gratis
aangeboden te worden op
het event.

Gratis water
 Gratis water is verkrijgbaar aan de bar
 Grotere events kunnen gratis waterfontein(en) aanvragen via de

regionale watermaatschappij.
 Indien kraanwater aan de toiletten drinkbaar is. Stickers kunnen gebruikt

worden om aan te geven dat dit gebruikt mag worden. Of hang bekers
bij toiletten: http://www.misteraqua.nl/accessoires/bekerhouders
 Aparte stand met vrijwilligers die bekers kraanwater doorgeven.
Gratis water is beschikbaar en dit aanbod wordt bekendgemaakt
Vestaire
 Vestiaire
 Lockers
Toegankelijke vestiaire waar uitgaanders tijdens het evenement hun kledij
kunnen afgeven en terugvragen tegen eenzelfde prijs.
Toegankelijkheid voor bezoekers in een rolstoel





brede deuren
oprijstroken
aangepaste toiletten
parking voor mensen met een lichamelijke beperking

Rolstoelgebruikers kunnen makkelijk de uitgaansgelegenheid binnen en
kunnen gebruikmaken van een aangepast toilet.
Klimaatregeling
 Indoor: ventilator(s), airco, afzuiging, …
 Outdoor: beschutting tegen regen en zon (tenten, zeilen, bomen …),
beschikbaarheid van regenponcho’s, zonnecrème …
 ventilator(en)
 airco
 openen van (nood)deuren indien toegestaan door brandweer

Technieken of procedures om te koelen en te verluchten zijn aanwezig en
worden toegepast.
Eten



snackbar op het terrein of parking
warme snacks te koop aan de toog

Er is voedsel te koop op het terrein of locatie van het event.

Gezond eten


gezond eten zoals smoothies, fruit, pasta, melkproducten, ... is
beschikbaar

Er is een aanbod van gezond voedsel aanwezig op het terrein of locatie van
het event.
EHBO
Een EHBO-koffer is beschikbaar en de medewerkers weten deze liggen.
Er is een schriftelijke procedure over wanneer de hulpdiensten te
verwittigen.

