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Jeugdraad Mortsel, Mortselse jeugdverenigingen, stadsbestuur Mortsel en politie Zone Minos
willen samenwerken aan een degelijk fuifbeleid.

WIJ WILLEN FUIVEN ORGANISEREN VOLGENS DEZE PRINCIPES

1.

De fuiven worden georganiseerd met respect voor de rechten van de mens. Elke fuif met een
openbaar karakter is toegankelijk voor iedereen ongeacht ras, huidskleur of overtuiging.
Zonder wettelijke reden zal niemand geweigerd worden.

2.

Elke fuiforganisator vult het meldingsformulier met bijlage in, waarin alle noodzakelijke
gegevens staan. Van dit formulier bezorgt de fuiforganisator een exemplaar aan de
jeugddienst ten laatste 1 maand voor de fuif.

3.

Voor elke fuif duidt de organisator een verantwoordelijke aan en een plaatsvervanger.
Ze zijn beide meerderjarig en minstens één van hen is gedurende de ganse fuif aanwezig.

4.

Per fuif duidt de organisator minstens vier meerderjarige personen aan, die duidelijk
herkenbaar op de fuif aanwezig zijn. Zij houden regelmatig toezicht in en rond de zaal.

5.

Bij ondertekening van het fuivencharter krijgt elke fuiforganisator van de jeugddienst de
informatie van op de website www.fuifpunt.be .
De organisator zal de fuif organiseren volgens “de checklist” en de principes rond algemene
organisatie, (brand) veiligheid en wetgeving zoals vermeld op deze website.

6.

Bij de jeugddienst Mortsel kan de organisator een fuivenkoffer afhalen, waarin een pakket zit
met nuttig materiaal te gebruiken voor de praktische organisatie van de fuif.

7.

De organisator zal druggebruik in en rond de zaal niet tolereren. Er zal geen alcoholhoudende
drank verstrekt worden aan –16 jarigen. Sterke drank zal enkel aangeboden worden aan
meerderjarigen en indien de organisatie beschikt over een vergunning.
Aan zichtbaar dronken personen zullen geen alcoholhoudende dranken aangeboden worden.

8.

Om afval te voorkomen zal de fuiforganisator drank in herbruikbare en/of recycleerbare
verpakkingen aanbieden.

9.

De organisator zal er voor zorgen dat de publiciteit op een milieuvriendelijke manier gebeurt.
Plakken gebeurt op de aanplakzuilen en op een collegiale manier tegenover andere
organisatoren. Wildplakken is uit den boze.

10.

De patrouilles van de politie zijn tijdens de fuif bereikbaar. Ze krijgen op voorhand een
briefing voor eventuele interventies op de fuif. Indien mogelijk doen de patrouilles, in overleg
met de organisator, ook preventieve controles op de fuif.

11.

Tijdens mega-fuiven zullen enkel jongeren vanaf 16 jaar worden toegelaten.

