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De Lawaaier 
Het klankbord van de jeugdverenigingen en hun buren. 
Want goede afspraken maken goede buren. 

1. Geschiedenis van het fuifbeleid in Deerlijk. 

In de jaren ’50 tot ’90 was er een sterk uitgaansleven in Deerlijk. Denk maar aan de 
jeugdcafés ’t Haantje, de Gambrinus, de Happy House, ’t Brouwershof, de Acropolis en de 
Gran Bazar en aan de dancings/feestzalen de Golden River, de Zebion, La Luna, ’t Wit Paard, 
het Lindenhof en de Vera-Cruz. 
 
Op vandaag zijn alle dancings en jeugdcafés verdwenen. Het laatste jeugdcafé, de Gran 
Bazar, sloot vorig jaar zijn deuren. 
 
Toch is het belangrijk dat de Deerlijkse jongeren kunnen fuiven en samenkomen in Deerlijk. 
Vooral de jonge jeugd heeft daar nood aan aangezien hun leefwereld bestaat uit hun eigen 
gemeente en zij vaak nog niet de toestemming krijgen van hun ouders om de grenzen van 
hun vrijheid letterlijk te verleggen. Vaak maken deze jongeren gebruik van hun fiets om zich 
te verplaatsen ’s avonds en in het weekend. Het is gewoon veiliger als zij dat dan niet zo ver 
hoeven te doen. De kans is ook kleiner dat deze jongeren alleen naar huis moeten fietsen 
aangezien er vaak aanwezigen zijn uit dezelfde buurt. Bovendien ontstaan er ook minder 
ruzies op lokale fuiven als iedereen elkaar kent. 
 
Het beleid heeft gekozen voor een spreidingsbeleid waarbij de fuiven en 
ontmoetingsplaatsen per buurt worden beperkt en deze verspreid worden over heel Deerlijk 
in plaats van alle fuiven op één locatie te laten doorgaan. Zo wordt de overlast per buurt 
beperkt. 
 
Ondanks het spreidingsbeleid is het belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden met 
de buren en de omgeving. Goede afspraken maken goede buren. Daarom werd er in 
samenspraak met de jeugdraad een charter opgesteld waarin de Deerlijkse jeugd de buren 
wil tegemoetkomen. Het is dan ook belangrijk dat dit charter wordt gedragen door zowel de 
inrichters van de Deerlijkse fuiven als de buren en de omgeving. Inspraak door alle actoren 
was bij de opmaak van het charter zeer belangrijk. Indien nodig kan het charter altijd 
worden herbekeken.  

2. Spreidingsbeleid. 

Wanneer we het in dit charter hebben over een evenement of een fuif, dan gaat dit enkel 
over fuiven of evenementen waarvoor een afwijking van de geluidsnormen werd 
aangevraagd (de hoogste categorie, namelijk categorie 2 > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) 
LAeq,60min ) en werd goedgekeurd met een vergunning door het college van burgemeester en 
schepenen. Het gaat in dit charter ook enkel over fuiven en evenementen die georganiseerd 
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worden door jeugdverenigingen van Deerlijk. Andere grote evenementen zoals de Deerlijkse 
kermissen, Midzomermarkt, Kerstcorrida, enz. vallen nog niet onder dit charter. Het is 
echter wel de bedoeling van het beleid om dit charter te laten uitbreiden en te laten gelden 
voor alle organisatoren van Deerlijkse evenementen en fuiven. Dit zal in het komende jaar 
verder bekeken worden door het diensthoofd vrije tijd en de uitleendienst. 
 
Volgens de wetgeving kan er maximum 12 keer per jaar en maximum twee keer per maand 
voor eenzelfde locatie een afwijking geluidsnormen aangevraagd worden bij het college van 
burgemeester en schepenen.  
Het spreidingsbeleid is een streefdoel van de gemeente om slechts één maal per maand een 
fuif te laten doorgaan op dezelfde locatie. De jeugdverenigingen doen hierbij een toegeving 
en streven voor henzelf tot een maximum van 6 dagen per jaar op elke aparte (fuif)locatie. 
Dit wil zeggen dat heemfeesten bijvoorbeeld al meetellen voor 3 dagen. In de bijlage kan je 
een schema terugvinden waarin alle jeugdevenementen en hun locaties voor 2017 werden 
opgenomen. 
De vele buurthuizen en mogelijke locaties van verschillende jeugdverenigingen maakt het 
zeker mogelijk om fuiven voldoende te kunnen spreiden. Dit werd door alle 
jeugdverenigingen al zo goed mogelijk nagestreefd, maar zal met dit charter nu ook 
verplicht worden.  
 
Vanaf het in werking treden van dit charter, zullen alle verenigingen tegen de Rondetafel (= 
vergadering met alle hoofdleiding van de verschillende jeugdverenigingen) van oktober 2017 
al hun gewenste data en locaties voor de fuiven van het daaropvolgende jaar (januari – 
december 2018) moeten doorgeven. Zo willen we al snel een zicht krijgen wanneer en waar 
jeugdverenigingen hun fuiven willen organiseren. Zo kunnen we schuiven, mocht dit nodig 
zijn, zodat we nog altijd aan de vereisten van het spreidingsbeleid kunnen voldoen. 
Bovendien geldt dat ook voor wanneer jeugdverenigingen hun lokalen ter beschikking willen 
stellen voor verjaardagsfeesten of dergelijke feestelijkheden. Ze zullen rekening moeten 
houden met de vraag of er al dan niet fuiven gepland zijn binnen de maand op deze locatie. 
Laat ons wel duidelijk zijn dat er bijna geen jeugdlocaties meer verhuurd worden aan 
derden. Vanaf 2018 zullen de data voor het komende werkjaar altijd bepaald worden op de 
Rondetafel van mei in plaats van oktober. De reden daarvoor kan je hieronder terugvinden. 
 
Onder dit charter kunnen we enkel garanderen dat er spreidingsbeleid zal zijn voor alle 
fuiven en evenementen georganiseerd door jeugdverenigingen. Graag willen wij dat dit ook 
doorgetrokken wordt naar alle verenigingen die een fuif/evenement willen organiseren in 
Deerlijk en daarvoor een afwijking van de geluidsnormen categorie 2 moeten aanvragen 
aan het college van burgemeester en schepenen. Tot op de dag van vandaag is daar nog 
geen duidelijk overzicht van. Het is de bedoeling dat het diensthoofd vrije tijd dit verder 
uitwerkt.  
De cultuurverenigingen moeten tegen april doorgeven aan de cultuurdienst op welke data 
ze welke locatie/buurthuis willen reserveren. De vrije data van de buurthuizen wordt dan 
meegenomen naar de Rondetafel van mei en daar kan dan gekeken/vergeleken worden hoe 
de fuifplanning voor de jeugdverenigingen in buurthuizen eruit ziet voor het volgend 
werkjaar. Het diensthoofd vrije tijd kan dan met alle gegevens een kalender opmaken om 
overlappingen bloot te leggen en op te lossen. Hiermee kunnen we een beter en vollediger 
spreidingsbeleid opstellen voor alle fuiven in Deerlijk. 
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Het besluit is dat de jeugdverenigingen via het spreidingsbeleid hun evenementen willen 
reduceren tot één fuif per maand met een maximum van 6 per jaar op dezelfde locatie 
waardoor de geluidshinder door fuiven voor buurtbewoners ook meer gespreid wordt 
doorheen het jaar. 

3. Voorzorgsmaatregelen die al genomen 
worden in de jeugdlokalen. 

Alle Deerlijkse jeugdverenigingen nemen reeds enkele voorzorgsmaatregelen als het 
aankomt op geluidsisolatie in en rond hun jeugdlokalen. Zo worden bijvoorbeeld de 
luidsprekers die gebruikt worden tijdens een fuif in een bepaalde richting geplaatst zodat de 
buren zo min mogelijk geluidshinder ervaren.  
De voorzorgsmaatregelen die reeds genomen worden door de jeugdverenigingen werden als 
bijlage bij dit charter gestopt. 

4. Tegemoetkomingen die reeds gedaan worden 
naar de buren toe. 

Telkens als er een evenement georganiseerd wordt door een Deerlijks jeugdvereniging, zijn 
er een aantal jeugdverenigingen die reeds enkele tegemoetkomingen voorzien voor hun 
buren. Een soort van attentie om te tonen hoe goed ze het eigenlijk wel voorhebben met de 
buurt. Dit kan een gratis drankkaart zijn, een receptie voor het evenement begint, sommigen 
voorzien zelfs een bongobon voor hun dichtste buren. Dit enkel en alleen maar omdat ze de 
buren willen bedanken voor hun geduld en verdraagzaamheid. 
 
Ook deze tegemoetkomingen werden per jeugdvereniging opgesomd en als bijlage bij dit 
charter gestopt. 

5. Maatregelen die genomen worden bij het 
verhuur van het lokaal. 

Indien de jeugdverenigingen hun jeugdlokaal verhuren aan derden, dan wordt er altijd 
gewerkt met een verhuurcontract. Ook in deze contracten wordt er gedacht aan de buren. 
Zo zal er bijvoorbeeld altijd instaan dat de nachtrust van de buren dient gerespecteerd te 
worden en dat de huurder zelf verantwoordelijk is bij klachten. Er zijn ook jeugdverenigingen 
die een zwarte lijst aanleggen met jeugdverenigingen die het in het verleden een beetje te 
bont hebben gemaakt in hun jeugdlokaal.  
Daarnaast worden er ook intern beperkingen opgelegd naar het aantal keer een 
jeugdlokaal in de maand verhuurd kan worden. Ook hier met de bedoeling om de overlast 
zo min mogelijk te houden voor de buurt. 
 
Indien u als buur van een jeugdlokaal hinder ondervindt van de huurders van het lokaal is 
het aangeraden om de politie te bellen en eventueel de hoofdleiding op de hoogte te 
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brengen. Het is de bevoegdheid van de overheid om overlast te sanctioneren en niet dat van 
een private partij (hier de verhuurder van het jeugdlokaal). Je kan als jeugdvereniging ook 
geen deel van de waarborg inhouden op basis van klachten over nachtlawaai.  
 
Voorbeelden van deze verhuurcontracten kunnen teruggevonden worden in de bijlagen.  

6. Binnen = binnen, buiten = buiten. 

Vaak wordt overlast niet enkel veroorzaakt door te luide muziek. Denk maar aan pratende 
mensen vlak naast de deur die storend kunnen zijn, net als vandalisme in/aan de brievenbus 
en plassende mensen in de voortuin. Beschonken mensen op weg naar huis die nog snel 
even iets roepen naar hun vrienden, of de rokers die plots uit volle borst beginnen 
meezingen met het nummer binnen… Iedereen herkent waarschijnlijk deze fenomenen.  
 
Daarom kiezen we ervoor om het principe “binnen is binnen, buiten is buiten” te hanteren. 
Dit houdt in dat wanneer iemand de fuif verlaat, hij opnieuw inkom moet betalen om 
terug binnen te mogen. Het weg-en-weer geloop aan de ingang wordt beperkt en daardoor 
troepen de rokers ook niet samen voor de ingang. Ter compensatie hiervoor wordt er een 
speciale buitenzone ingericht. Daar kunnen de aanwezigen gaan roken of een luchtje 
scheppen. Dit zorgt er dus voor dat het lawaai aan de straatkant en ingang beperkt blijft. Zo 
begrenzen we ook de gesprekken aan de ingang. Enkel fuifgangers die toekomen of 
vertrekken passeren dus nog langs de buren. De organiserende jeugd van de fuif kan in 
principe enkel aansprakelijk gesteld worden voor datgene dat gebeurt binnen het gebied van 
de fuif. Het is natuurlijk nog altijd afhankelijk van de situatie wie voor wat aansprakelijk 
gesteld kan worden. Uiteindelijk valt het oordeel over wie aansprakelijk gesteld wordt nog 
altijd bij de sanctionerend ambtenaar (of rechter) en niet bij de organiserende jeugd. 
 
Dit geldt voor alle fuiven die een losstaand geheel vormen. Tijdens evenementen die 
uitgebreider zijn dan enkel een fuif kan dit niet altijd gehanteerd worden. Bij deze 
evenementen (bv. Fancy Fair, Open Kijkdagen...) wordt er op een andere manier gezorgd dat 
er aan de straatkant zo min mogelijk lawaai is. Er wordt bijvoorbeeld voor de ingang van de 
fuif een tentje gezet waar iedereen gemakkelijker blijft onderstaan. Het kan ook zijn dat de 
ingang van de fuif zelf ver van de straatkant en de buren wordt geplaatst.  
 
Hier willen wij het als jeugd het echter niet bij laten. We beseffen dat een klein aandeel van 
de fuifgangers nog steeds zorgt voor lawaaioverlast en vandalisme buiten het gebied waar 
de fuif plaatsvindt. Om het vandalisme en ongehoord gedrag in de straat tegen te gaan 
worden er buurtwachten ingeschakeld. Dit zijn vrijwilligers van de organisatie die om de 
zoveel tijd een toer wandelen door de buurt om te kijken of er geen foute dingen gebeuren. 
Deze mensen hebben echter geen enkele bevoegdheid. De bezoeker die de feiten pleegt, 
blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar daden. Bovendien mag en kan de gehuurde 
security hier ook niets tegen beginnen. Zij hebben enkel bevoegdheid binnen de zaal. Als er 
dus vandalisme of dergelijke zaken plaatsvinden, bel je als buurtbewoner best meteen naar 
de politie. Toch willen we als jeugdvereniging de inspanning leveren om buurtwachten in te 
schakelen zodat de buurt zo min mogelijk last ondervindt. Er worden enkele fluohesjes met 
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speciale bedrukking toegevoegd aan de fuifkoffer bij de uitleendienst, zodat het duidelijk is 
wanneer een buurtwacht zijn ronde doet.  
 
Er is slechts één uitzondering op deze regel en dat zijn de fuiven bij KSA Deerlijk. Dit omdat 
er anders een probleem zou zijn met de sanitaire voorzieningen aangezien deze in een ander 
blok liggen dan de grote zaal. Er zijn echter nog geen klachten vernomen van de buren 
rondom de KSA. Indien dit in de toekomst wel zo zou zijn, dan wordt er verder gekeken hoe 
we dit principe toch kunnen toepassen.  

7. Fuiven in tenten en openlucht. 

Fuiven die in tenten worden gegeven, wat bij vele jeugdbewegingen in Deerlijk het geval is 
wegens een te klein lokaal, geven vaak wat meer geluidsoverlast. Dit komt door het 
minimale isolerende effect van een tent. Om deze soort fuiven ook op te nemen binnen dit 
charter, worden hieronder enkele richtlijnen aangegeven die gevolgd kunnen worden. 
 
Ten eerste is de plaatsing van de tent belangrijk. De tent al enkele meters verder van een 
buurtbewoner plaatsen, kan het verschil maken. Ten tweede is niet alleen belangrijk hoe ver 
van de buren deze tent staat, maar ook in welke richting deze georiënteerd staat. Bij fuiven 
in tenten is dit één van de cruciale factoren om de geluidsoverlast te minimaliseren. Ten 
derde, zorg altijd dat je op voorhand een grondplan hebt van hoe je de tent wil inrichten. 
Zorg daarbij steeds dat de boksen niet in de richting van de buren staan. Dit kan enkele 
complicaties veroorzaken inzake ingang en dergelijke, maar het is een must om daar toch 
eens goed bij stil te staan.  
 
Ten slotte opperen wij ook voor een andere opstelling van de geluidsmeter. In plaats van de 
algemene richtlijnen te volgen, is het hier beter om de microfoon van de geluidsmeter 
dichter naar de luidsprekers toe te verplaatsen. Dit zorgt ervoor dat DJ’s en 
geluidstechniekers het geluid sowieso meer zullen dempen. Ook zorgt dit ervoor dat het volk 
meer naar het podium of de luidsprekers toe wordt getrokken. Het lawaai zal zich meer 
concentreren in de richting weg van de buren en er zal minder moeten geroepen worden om 
boven de muziek uit te komen voor een normale babbel.  
 
Deze twee tips zijn een win-win situatie: minder klachten voor de organiserende vereniging 
en minder geluidsoverlast voor de buren. Ze zouden ook moeten volstaan om het 
geluidsoverlast dermate te beperken zodat de buren er zo min mogelijk last van 
ondervinden.  

8. Meten van geluid en decibels. 

Geluid wordt gemeten aan de hand van decibels, meer bepaald dB(A). Dit is een maat voor 
geluidssterkte die rekening houdt met de geluidssterkte voor het oor. Die is immers voor 
verschillende frequenties verschillend. De decibel is een logaritmische schaal, dit wil zeggen 
dat een stijging van 10dB gelijkgesteld is aan het vermenigvuldigen met een factor 10. Als je 
de muziek dus 10 dB(A) luider zet, wil dit eigenlijk zeggen dat er 10 keer zoveel muziek uit de 
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boksen komt. Zelfs het geluid met 2 dB(A) verlagen heeft dus zeker invloed. Het halveert de 
intensiteit van het geluid.  
 
Er zijn twee manieren om geluid te meten. De eerste, waarbij geluid over een langere 
periode wordt gemeten, en een tweede waarbij pieken worden waargenomen.  
 
Ten eerste wordt geluid niet op één moment gemeten. Geluid bij een evenement wordt 
gemeten over een periode van een kwartier en/of een uur en dan moet dit gemiddelde 
onder een bepaalde limiet blijven. Dit houdt concreet in dat bijvoorbeeld voor de grens van 
categorie 1 (geluidsafwijking 95 dB(A) LAeq,15min) er gemeten wordt over een kwartier en dat in 
dat kwartier het gemiddelde van 95 dB(A) niet mag overschreden worden. Als er echter in 
dat kwartier enkele pieken van 100 dB(A) aanwezig zijn, maar het gemiddelde aantal 
decibels tijdens het gemeten kwartier onder de 95 dB(A) blijft, is er geen probleem.  
 
Als tweede mogelijke manier worden pieken gemeten. Dit houdt in dat een piek in de 
geluidsintensiteit de vooropgestelde drempelwaarde niet mag overschrijden. We nemen als 
voorbeeld weer de alternatieve grens van categorie 1 (geluidsafwijking LAmax,slow102 dB(A)). De 
piek van 102 dB(A) mag dus nooit overschreden worden bij aanvraag van categorie 1. Stel 
dat er een piek 103 dB(A) bedraagt en er voor de rest van het evenement geen pieken boven 
de 102 dB(A) worden gemeten, dan nog is de vergunning geschonden. Bij categorie 2 
(geluidsafwijking LAeq,15min102 dB(A)) wordt er een gemiddelde genomen gemeten over een 
kwartier en dat gemiddelde dient onder de 102 dB(A) te liggen. Bij categorie 2 mogen er dus 
wel meerdere pieken zijn boven de 102 dB(A). 
 
De hierboven vermelde categorieën zijn wettelijk bepaald in de milieuwetgeving 
(Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid) en gelden voor alle 
muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek 
wordt gespeeld. Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (bv. fanfare, 
orkest,..) vallen niet onder deze regelgeving. De voornaamste reden waarom deze 
geluidsnormen en regelgeving in het leven werden geroepen, is het voorkomen van 
gehoorschade van het publiek en de medewerkers. Het geregeld blootgesteld worden aan te 
hoge volumes zorgt bijna altijd voor gehoorschade en is bijna altijd onomkeerbaar. Daarom 
is het belangrijk dat er een geluidsmeter aanwezig is die duidelijk aangeeft wanneer de kans 
op gehoorschade te risicovol wordt.  
 
Het meten van geluid moet gebeuren op een representatieve plaats in de publieksruimte. 
Bij een liveoptreden of wanneer de luidsprekers de muziek in eenzelfde richting over het 
publiek verspreiden is dat op 1/3de tot 1/2de van de afstand tussen het podium en het verste 
punt van de publieksruimte, centraal tussen de luidsprekers. Als de muziek in verschillende 
richtingen verspreid wordt, zoals bij een fuif, dan is dat op de kruising van de denkbeeldige 
assen door alle luidsprekers, centraal boven de dansvloer. 
Ook de positie van de meetmicrofoon is belangrijk. Tussen 1,5 en 3 meter boven de vloer, 
niet gehinderd door publiek of obstakels en indien mogelijk minstens 0,5 meter van het 
plafond. 
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9. Vergunning afwijking geluidsnormen. 

Wanneer eender welke vereniging, jeugd of niet, een evenement wil organiseren op 
grondgebied Deerlijk, dient deze organisatie een evenementenfiche in te vullen. In deze 
evenementenfiche kunnen verschillende vergunningen aangevraagd worden naargelang er 
nood aan is voor dat evenement. Deze vergunningen worden altijd uitgereikt door het 
college van burgemeester en schepenen. Indien een vereniging/organisator dus een 
afwijking van de geluidsnormen wil aanvragen (categorie 1 of 2) , dient men dit aan te 
vragen aan het gemeentelijk bestuur via het inlichtingenformulier evenementen.  
In het evenementenformulier kan je kiezen uit de twee verschillende categorieën; 
 
 Categorie 1: van 85 dB tot 95 dB  
 Categorie 2: van 95 dB tot 100 dB 
 
Deze zijn echter niet zo goed omschreven en zorgen voor verwarring. De aanvrager weet ook 
helemaal niet wat hij precies aanvraagt en welke categorie eigenlijk het best van toepassing 
is op het evenement dat hij/zij organiseert. 
 
Daarom heeft de jeugdraad voorgesteld om de categorieën al in het aanvraagformulier 
beter te omschrijven in plaats van dit enkel te doen in de vergunning. Zo weet de aanvrager 
op voorhand al aan welke voorwaarden hij/zijn dient te voldoen en welke categorie hij het 
best dient aan te vragen. Het komt er op neer dat vanaf er een muziek- of geluidsinstallatie 
gebruikt wordt op een evenement, er een afwijking op de geluidsnormen moet worden 
aangevraagd. Indien je niet zeker bent, is het altijd beter om een afwijking aan te vragen dan 
geen vergunning te kunnen voorleggen. 
 

o Categorie 1: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min 

Vb: achtergrondmuziek, kleine fuiven, dansoptredens, liveconcerten van het stillere 

genre,… 

o Categorie 2: > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min 

Vb: grote fuiven, grote evenementen, liveoptredens die versterkt worden,… 

 
Onderstaand de categorieën met elk hun voorwaarden zoals ze ook geschreven staan in de 
vergunning van het college van burgemeester en schepenen en worden opgelegd door de 
milieuwetgeving; 
 

Categorie 1 

 Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15minen ≤ 95 dB(A) LAeq,15min 

 Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min95 dB(A) niet overschrijden. 

 Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow102 dB(A) niet overschreden 
wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. 

 Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het 
omgevingsgeluid in rekening gebracht; 

 Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve 
meetplaats; 
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 Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15minofwel 
LAmax,slowcontinu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het 
geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu 
bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon. 

 De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de 
organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de 
norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten. 

 
Categorie 2 

 Maximaal geluidsniveau: > 95 dB(A) LAeq,15minen ≤ 100 dB(A) LAeq,60min 

 Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min100 dB(A) niet overschrijden. 

 Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min102 dB(A) niet overschreden 
wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. 

 Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het 
omgevingsgeluid in rekening gebracht; 

 Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve 
meetplaats; 

 Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt LAeq,60mincontinu 
gemeten en geregistreerd d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, en 
kan LAeq,15mingemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit 
continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of 
door een door hem aangestelde persoon. 

 De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de 
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand. 

 De verplichting tot het meten en registreren van het geluidniveau geldt niet als door 
de exploitant/organisator een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt 
afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan 
de vereisten. 

 De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te 
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle 
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik. 

 
Deze vergunning dient enkel ter beschikking te zijn op het moment van het evenement 
voor de burgemeester, de bevoegde GAS-ambtenaar en/of de politie. Niemand anders kan 
dit opvragen bij de organisatie, maar bij deze weten geïnteresseerden wel dat deze 
vergunning dient aangevraagd te worden.  
 
Het verschil in beide categorieën zit hem voornamelijk in de limiet van het aantal decibels, 
maar ook in het instrument dat dient gebruikt te worden. Bij categorie 1 dient men enkel 
een meting uit te voeren en dient dit zichtbaar te zijn voor de organisator of een door hen 
aangestelde persoon. Bij categorie 2 dient men te meten, maar ook te registreren. Dit wil 
zeggen dat de meting moet worden bewaard en dit ten minste één maand. Dit kan als de 
vereniging in kwestie de geluidsmeter van de jeugddienst gebruikt. Tot slot dient men bij 
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aanvraag van categorie 2 ook gratis oordopjes ter beschikking te stellen aan de bezoekers, 
zoals in de milieuwetgeving bepaald werd. 
 
De jeugdraad heeft de jeugdverenigingen er nogmaals op gewezen dat het belangrijk is dat 
deze registratie bijgehouden wordt. Enerzijds omdat dit een voorwaarde is voor de 
vergunning, maar anderzijds ook omdat deze opgevraagd kan worden indien er een klacht 
wegens gehoorschade zou gericht worden aan de organisatie door een bezoeker van het 
evenement.  

10. Gevolgen volgens de Algemene 
Politieverordening Deerlijk. 

In de Algemene Politieverordening Deerlijk, goedgekeurd in de gemeenteraad in zitting van 
27 oktober 2016, worden de sancties bepaald in Titel 1 (Strafbepalingen) van Deel 1 
(Stafbepalingen, bemiddeling en begrippenkader). 
 
Om een lang verhaal kort te maken kan de politie de overtreder aanmanen om de niet-
reglementaire toestand ongedaan te maken en kan de bevoegde GAS-ambtenaar een 
vaststelling van overtreding doen. Van deze vaststelling wordt er dan een proces-verbaal 
opgemaakt. 
 
Onderstaand de sancties die opgenomen werden in de Algemene Politieverordening 
Deerlijk; 

 Een administratieve geldboete van maximum 350 euro; 

 Een administratieve schorsing van een verleende toestemming of vergunning; 

 Een administratieve intrekking van een verleende toestemming of vergunning; 

 Een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting. 

 
Een schorsing, intrekking of sluiting kan worden opgelegd door het college van 
burgemeester en schepenen. De administratieve geldboete kan worden opgelegd door de 
sanctionerend ambtenaar, dus niet de politie.  
De sanctionerend ambtenaar kan eerst een bemiddeling aanbieden tussen de organisatie 
en diegene die een klacht heeft ingediend. Indien dit goed verloopt kan hij/zij alsnog 
beslissen geen administratieve geldboete op te leggen. De sanctionerend ambtenaar 
oordeelt hier onafhankelijk over, los van wat het beleid wenst. Meer informatie hierover is 
terug te vinden onder Titel 2 (Bemiddelingsprocedure) van de Algemene Politieverordening. 
 

11. Opleiding rond geluidsnormen. 

De jeugddienst merkt op dat veel leiding uit de jeugdverenigingen niet altijd op de hoogte 
zijn van de wetgeving rond geluidsnormen of over hoe zo’n geluidsmeter nu eigenlijk werkt. 
Daarom zal de jeugddienst vanaf september 2017 langsgaan bij elke afzonderlijke 
leidingsploeg om een toelichting te geven over dit onderwerp. 
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Bovendien organiseert de jeugdraad ook jaarlijks Creatief Offensief eind januari. Op deze 
avond worden verschillende jeugd-gerelateerde workshops/infomomenten gratis 
aangeboden aan de Deerlijkse leiding. De opleiding rond geluidsnormen zal daar vanaf 
volgend jaar standaard aan toegevoegd worden. Wie in 2018 als leider/leidster van een 
jeugdvereniging een fuif wil organiseren en zijn/haar naam op het inlichtingenformulier 
evenementen plaatst, zal dus dit infomoment moeten gevolgd hebben. Zo willen we de 
continuïteit van deze kennis bewaken en ook nieuwe leiding grondig op de hoogte brengen 
rond het thema geluidsnormen. 

12. Communicatie op voorhand. 

Duidelijke communicatie speelt altijd een sleutelrol. Daarom is het belangrijk dat briefjes 
tijdig in de brievenbus van de buren gestopt worden. De straten waarbij dit dient te 
gebeuren, staan altijd vermeld in de vergunning die de vereniging krijgt van het college van 
burgemeester en schepenen en werden op voorhand bepaald door de gemeente. 
 
De jeugddienst zal een template maken van zo’n briefje zodat alle verenigingen die een 
afwijking op de geluidsnormen aanvragen dat briefje kunnen downloaden van de 
gemeentelijke website en hun eigen gegevens kunnen invullen. Er zal ook nog plaats gelaten 
worden om het logo van de verenigingen erop te zetten. Op die template zullen ook twee 
dingen worden voorzien. Te eerste zal je als buur kunnen aanvragen om op voorhand een 
overleg te hebben met de organisatie en de jeugddienst en ten tweede zal er een strookje 
voorzien worden waarop je zowel positieve als negatieve opmerkingen kunt achterlaten. 
Deze strookjes kunnen ingediend worden bij de jeugddienst of in het gemeentehuis. Zo 
proberen we alles een beetje te bundelen om het overzicht te kunnen bewaren. 
 
De template werd al bijlage bij dit charter gevoegd. 
 
Het diensthoofd vrije tijd deelt mee dat hij ook met het idee speelt om een soort van 
maandkalender te maken van de buurthuizen waarin alle activiteiten van dat buurthuis 
(ook kaartingen, mobiele dienstencentra, eetfestijnen, …) verwerkt worden, zodat de buren 
op de hoogte zijn. Vaak is het uit onwetendheid dat er frustraties ontstaan. 
 
De jeugdverenigingen zullen vanaf september 2017 per jeugdlokaal een kalender maken en 
die bezorgen bij de buren die dit willen. Daarin staat alles wat er zal gebeuren in het lokaal 
en zodus zal ook de verhuring van het jeugdlokaal worden opgenomen. Zo weten de buren 
dat het niet de jeugdvereniging is die eventueel de overlast veroorzaakt, maar de huurders. 
Mocht dit zich voordoen, is het eigenlijk beter dat zoals al eerder werd aangegeven de buren 
rechtstreeks naar de politie bellen.  
 
Het zou dus kunnen dat de jeugdverenigingen de e-mailadressen van de buren opvragen 
zodat de kalender (en eventuele plotse uitzonderingen) snel tot bij de buren geraakt. Dit 
verloopt iets efficiënter dan telkens een kalender te moeten drukken en in de brievenbussen 
te stoppen.  
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13. Spandoek “Respect voor de buren”. 

Met het “binnen is binnen, buiten is buiten”-principe beperken we alle passage langs de 
buren. Die storende passage kunnen we echter helaas nooit helemaal wegnemen. Er 
moeten nu eenmaal bezoekers toekomen en terug vertrekken van het evenement.  
 
Om de arriverende of huiswaarts kerende bezoekers toch nog eens te sensibiliseren over 
het feit dat er wel degelijk buren zijn rondom de feestsite, zijn er twee banners gemaakt. De 
banners zijn op formaat van een werfhekken en een nadar en kunnen dus op elke gevoelige 
plaats op het evenement geplaatst of opgehangen worden. We hopen dat deze banners met 
ludieke insteek toch nog een reminder mag zijn voor de feestvierders. ‘Wa ies da ier allemaal 
ség?! Heb respect voor de buren!’ luidt de slogan. Naar de buurman uit de serie ‘Van Vlees 
en Bloed’ gemaakt door Woestijnvis.  
 

 
 
Deze banners worden opgenomen in de fuifkoffer van de uitleendienst. Deze koffer wordt 
altijd ontleend bij de organisatie van fuiven of evenementen. Ze zullen dus vanaf oktober 
2017 op alle evenementen in Deerlijk te zien zijn.  
 
Tot slot kan dit campagnebeeld na een bepaalde periode eens herbekeken worden zodat de 
campagne telkens nieuw leven wordt ingeblazen. 

14. Jaarlijkse evaluatie op de jeugdraad en      
hernieuwing door nieuwe 
hoofdverantwoordelijken. 

We zijn er ons van bewust dat de feestelijkheden in Deerlijk ook in de toekomst nog zullen 
veranderen. Daarom gaan we ook jaarlijks dit charter evalueren met de nieuwe 
hoofdleiding voor het volgende werkjaar op de Rondetafel. De Rondetafel is een 
bijeenkomst van alle hoofdleiding van de Deerlijkse jeugdverenigingen en gaat tweemaal per 
jaar door (mei en oktober).  
 
Hierbij zal er rekening gehouden worden met alle inzendingen die we het afgelopen jaar 
binnen kregen van de buren. Indien nodig zal het charter aangepast worden waar nodig. Dit 
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wil niet zeggen dat eender welk voorstel van aanpassing zomaar zal aangenomen worden. 
Eerst zal opnieuw bekeken worden met alle actoren of de aanpassing wel mogelijk en 
haalbaar is. 
 
Dit nieuwe charter laten we dan opnieuw ondertekenen door de nieuwe hoofdleiding van de 
verschillende jeugdverenigingen. Hierdoor zorgen we ervoor dat dit charter blijft voldoen 
aan de noden van de Deerlijkse jeugd en vooral het respect tegenover de buren. Door het 
telkens te laten ondertekenen door de nieuwe hoofdleiding wordt de continuïteit en 
algemene bekendheid van dit charter bewaakt.  

15. Oproep naar wederzijds respect. 

Al sinds mensenheugenis werd duidelijk dat verandering pas écht kwam wanneer onze 
mentaliteit werd aangepast. Zelfs vandaag, pas wanneer we intrinsiek gemotiveerd zijn om 
iets anders te doen, zal het op lange termijn ook zo worden. Welk ideaal is dan beter om 
naar te streven dan respect? Pas als we wederzijds respect voor elkaar kunnen opbrengen, 
kan er verandering komen en kunnen we constructief verder werken. Dit is dan ook de 
essentie van dit charter. Als eerste zet willen alle jeugdbewegingen, groot of klein, als één 
collectief de hand uitsteken naar onze buren. Dit charter komt er enkel en alleen op basis 
van de klachten die rond geluidsoverlast werden geformuleerd en de nood om er op gepaste 
manier op te reageren. We doen het met andere woorden dus voor jullie. Het enige wat wij 
in alle nederigheid terug willen vragen is respect, net zoals wij die nu aan jullie proberen te 
geven. In de dertien puntjes die deze oproep voorgingen bewezen we dat we (extra) 
maatregelen nemen, dat we ons best doen en dat we het absoluut beste voor hebben met 
iedereen. Dat is ‘respect voor onze buren’ op een hoog niveau. Iets waar andere gemeenten 
en jeugdverenigingen nog een voorbeeld aan kunnen nemen. Respect kan echter slechts in 
stand gehouden worden wanneer het van beide kanten komt, en daarom hopen wij nu ook 
op jullie respect en verdraagzaamheid. Als er dan nog eens problemen zijn, is het dan niet 
makkelijker om ze op te lossen als beide kanten elkaar respectvol behandelen?  
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Bijlagen 
1. Spreidingsbeleid 

In onderstaande tabel kan je zien welke jeugdfuiven/evenementen op welke locatie zijn 
doorgegaan in 2017. 
 
De evenementen in een groen hokje gingen door in openlucht of in een tent. Voor de 
evenementen in het paars moet een afwijking geluidsnormen categorie 1 aangevraagd 
worden. Voor alle andere jeugdevenementen is dat een categorie 2. 
 

Maand Heem of 
plein 
Chiro 
Sellewie 

Heem 
of plein 
Chiro 
Joeki 

Plein 
Scouts/ 
Gaver-
domein 

Zaaltje 
of plein 
KSA 

Kinderboe
rderij  
Bokkeslot 

Sporthal 
Deerlijk/ 
Oude 
ligweide 
zwembad 

Buurthuis  
De Statie 

Uitzonderlijk
e locaties in 
Deerlijk 

Dec. 
2016 

      31.12.16 
Van 
ScOUDs 
naar 
Nieuw 
Scouts 

 

Jan. 
2017 

        

Feb. 
2017 

      04.02.17 
Ga eens 
vreemd-
fuif 
Kinder-
boerderij 
Bokkeslot 

 

Maart 
2017 

11.03.17 
Shake 
That 
Asspi 
Chiro 
Sellewie 

       

April 
2017 

  02.04.1
7 
Café  
De 
Ronde 
Scouts 

08.04.17 
Spring 
Break 
KSA 

 23.04.17 
Jeugd-
markt 
Jeugdraad 

22.04.17 
D-Rock 
Beweging
.net en 
Jeugd-
raad 

Gemeente-
huis 
28.04.17 
Lokale 
Helden 
Gemeente 

Mei 
2017 

    20-
21.05.17 
Open 
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Kijkdagen 
Kinder-
boerderij 
Bokkselot 

Juni 
2017 

     24.06.17 
Schuim-
party 
13+ 

 De Beuk 
29.06.17 
Café Congé 
Jeugdraad 

Juli 
2017 

 01.07.1
7 
Viking 
Kubb en 
streek-
bieren 
Chiro 
Joeki 

 07-
09.07.17 
Heem-
feesten  
KSA 

   De Beuk 
06 en 
13.07.17 
Café Congé 
Jeugdraad 

Aug. 
2017 

25-
27.08.17 
Heem-
feesten 
Chiro 
Sellewie 

 30.08.1
7 
Bingo 
Fancy 
Fair 
Scouts 

  18-
20.08.17 
Feest-
weekend 
Jeugdhuis 

  

Sep. 
2017 

 08-
10.09.1
7 
Instuif 
Chiro 
Joeki 

01-
03.09.1
7 
Fancy 
Fair 
Scouts 

     

Okt. 
2017 

 14.10.1
7 
Geef Ma 
Gaspi 
Chiro 
Joeki 

      

Nov. 
2017 

11.11.17 
La Nuit 
d’Ambi-
ance 

  17.11.17 
KSA 
fuif 

   Muvantex 
04.11.17 
Galabal 
Moeder 
Deerlijkse 

Dec. 
2017 

       Neunkirchen
plein 
17.12.17 
Leffekot  
Scouts 

Totaal aantal dagen dat er een jeugdevenement doorgaat op eenzelfde locatie. 

 5 5 5 5 2 5 3  
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2. Voorzorgsmaatregelen die al genomen 
worden in de jeugdlokalen. 

KSA 
De KSA probeert zo bewust mogelijk om te gaan met geluid en zouden nooit met kwaad 
opzet mensen willen lastig vallen. 
Daarom plaatsen zij een "bewaker" aan de inkom van de fuifzaal die ervoor moet zorgen dat 
de deur zo minimaal mogelijk open staat en zo omwonende kan hinderen. 
Ze plaatsen hun boksen zodat het geluid binnen afgespeeld wordt en niet buiten. 
In vergelijking met vorig jaar hebben we ze hun fuif  Spring Break van 30 april 2016, die toen 
der tijd in een tent doorging, verhuisd naar het zaaltje om zo min mogelijk voor overlast te 
zorgen. 
 

Chiro Joeki 
Chiro Joeki zet de tent van Geef Ma Gaspi verder naar het speelpleintje toe zodat ze verder 
van de buren verwijderd staat. Ook worden de luidsprekers, zowel op Geef Ma Gaspi, als op 
de Instuif gericht naar het grote veld toe en niet richting de straat. Zo hopen zij de 
geluidsoverlast te minimaliseren voor hun buren. 
 

Chiro Sellewie 
Tijdens feestjes en op vrijdagavond tracht de leiding er telkens voor te zorgen dat de deur 
gesloten is. 
Voor de fuiven hebben ze isolatieplaten gekocht om voor de ramen te plaatsen zodat er veel 
minder geluid door het glas komt. 
Mensen die de muziek steeds luider zetten of overlast veroorzaken op andere momenten in 
ons jeugdlokaal, werden aangesproken. Er werd een maatregel  genomen om een maand 
(mei 2017) het heem te sluiten. Dit als reden door geluidsoverlast, nadat er al eens 
afspraken waren gemaakt. 
De versterkte luidspreker mag niet buiten staan en er werd overal dubbel glas gestoken in 
plaats van enkel glas. 
 

Scouts 
Het lokaal is relatief goed geïsoleerd tegen geluid. Enkel onder de luifel in het midden van de 
lokalen kan er nogal snel een versterkend effect gecreëerd worden naar de buren toe. Om 
dit tegen te gaan worden er geen boksen meer onder de luifel gezet en let de leiding er op 
om na 22u stil te zijn onder de luifel.  
Al de leidingsactiviteiten zijn sinds enkele jaren ook verhuisd naar een houten lokaal over 
het brugje op het Gaverdomein. Om ervoor te zorgen dat er vandaar ook geen 
geluidsoverlast meer komt, werd de ‘slappen’ (= het jinlokaal) extra geïsoleerd en de deur 
verplaatst. Die zit nu gepositioneerd richting de N36. Ook wordt er extreem hard op gelet 
door de leiding dat die deur telkens zoveel mogelijk gesloten blijft. 
Het lokaal wordt tevens maar 1x per maand verhuurd. Het wordt niet verhuurd aan 
leidingsgroepen of oudste leden. Dit zodat er geen privéfeestjes kunnen plaatsvinden in 
onze lokalen. 
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Kinderboerderij Bokkeslot 
De kinderboerderij gebruikt geen megafoon meer tijdens kampen of op andere grote 
activiteiten. Ook wordt geprobeerd om muziek tijdens activiteiten zoveel mogelijk te 
verhuizen naar een weide die verder van omwonende buren verwijderd is. Voor grote 
avond- en nachtactiviteiten geldt doorgaans hetzelfde. Nachtactiviteiten gaan zelfs meestal 
helemaal achteraan de terreinen van de kinderboerderij (gezien vanaf de straatzijde) door. 
Hier zijn helemaal geen directe omwonenden, wat de overlast dus opnieuw tot het absolute 
minimum beperkt. 
 

Jeugd Rode Kruis 
Veel van de maatregelen die al worden genomen in het Jeugd Rode Kruis met betrekking tot 
geluidsoverlast voor de buren vloeien voort uit een gezond boerenverstand. Zij zetten nooit 
hun luidsprekers buiten en houden het muziekgehalte op hun plein tot een minimum. 
Bovendien zorgen ze dat er ‘s avonds niet te veel volk meer buiten staat, ook niet op hun 
evenementen zoals het eetfestijn. Aangezien ze een ietwat kleinere jeugdbeweging zijn, is 
het voor hen heel wat evidenter om geluidsoverlast te vermijden. Zo houden ze geen fuiven 
en wordt hun lokaal nooit echt voor grote feesten gebruikt. Indien dat wel gebeurt, zit de 
kans er dik in dat muziek geen rol speelt. 
 

13+ 
13+ heeft een nieuw lokaal sinds januari 2017. Daar zullen geen fuiven doorgaan aangezien 
dit een klein lokaal is. Hun Winteravond en Pasta-avond gaan wel door in hun eigen lokaal, 
maar deze veroorzaken geen extra geluidsoverlast. Natuurlijk zullen zij, net zoals alle andere 
jeugdverenigingen, altijd hun buren op de hoogte brengen mocht zo’n evenement doorgaan. 
 

Moeder Deerlijkse 
De studentenclub Moeder Deerlijkse heeft geen jeugdlokaal. Hun galabal ging jaren door in 
het Lindenhof. Vorig jaar ging deze door in een tent op de paring van Gaverzicht. Dit jaar 
werd opnieuw voor een binnenlocatie geopteerd.  
 

Jeugdhuis De Caravanne 
Het jeugdhuis heeft geen lokaal. Momenteel bestaat de werking uit een pop-up versie, 
namelijk een caravan die dienst doet als bar en wekelijks op zaterdag op het grasveld naast 
de sporthal geplaatst wordt. Zij richten zich zoveel mogelijk naar de N36 toe om zo de 
overlast te beperken. Er speelt altijd muziek, maar die dient meer als achtergrondmuziek. 
Indien zij een grootser evenement zouden organiseren, dan dienen ook zij een 
evenementenfiche in te dienen bij de gemeente om de nodige vergunningen te krijgen. 
Momenteel hebben zij een wekelijkse vergunning afwijking geluidsnormen categorie 1 voor 
de periode waarin zij open zijn. Dit is momenteel telkens op zaterdagnamiddag/avond van 
april tot augustus. 
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3. Tegemoetkomingen die reeds gedaan worden 
naar de buren toe. 

KSA 
Tijdens de heemfeesten geeft de KSA de dichtste buren een bongo-bon.  Als ze langs gaan 
met de briefjes om te melden dat er heemfeesten zijn, vragen ze of dat geen probleem is en 
iedereen reageert positief. Andere buren plannen meestal een weekendje weg op dat 
ogenblik. 
 

Chiro Joeki 
De leiding van Chiro Joeki bezorgt bij hun Instuif een drankbon bij de buren zodat deze mee 
kunnen genieten van hun evenement en eens een kijkje kunnen komen nemen. 
 

Chiro Sellewie 
Bij een fuif voorziet de organisatie altijd een buurtpatrouille die dan om het half uur een 
tochtje maken door de buurt om er toezicht te houden. 
Daarnaast plaatsen zij altijd werfhekkens rond de parking van de bakkerij om de hoek.  
 

Scouts 
Alle buren worden natuurlijk van harte uitgenodigd op het evenement. De dichtste buren 
krijgen zelfs enkele drankkaarten om het geluidsoverlast van dat weekend te compenseren.  
Er wordt aan het begin van het jaar telkens een kalender opgemaakt met daarop de data 
wanneer er wel eens geluidshinder kan plaatsvinden. Elke buur die dit wil kan deze kalender 
verkrijgen. Ook de laatste wijzigingen worden telkens gecommuniceerd. 
 

Kinderboerderij Bokkeslot 
 

Jeugd Rode Kruis 
Zij houden geen fuiven, maar het lokaal kan wel eens gebruikt worden voor een ander 
evenement. Indien dat gebeurt, verwittigen zij de buren en nodigen ze ze bovendien uit. Het 
belangrijkste dat zij echter naar onze buren toe doen, is het cadeau rond januari. Dan gaat 
de voorzitter van het Rode Kruis langs met een kleine attentie waarmee we de 
dichtstbijzijnde buren voor hun geduld en verdraagzaamheid willen bedanken. 
 

13+ 
 

Moeder Deerlijkse 
Moeder Deerlijkse organiseerde vorig jaar een receptie voor de buren voor hun galabal 
effectief van start ging. Zo wilden zij de buren tonen hoe alles in elkaar zat en hoe er 
geprobeerd werd om met hen rekening te houden. 
 

Jeugdhuis De Caravanne 
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4. Maatregelen die genomen worden bij het 
verhuur van het lokaal. 

KSA 
 
HUUROVEREENKOMST ‘Den Osse’ 
(adres: Vichtestraat 73, 8540 Deerlijk) 
 
Tussen: KSA Deerlijk, Goemaere Gilles , Vrijputstraat 52, 8540 Deerlijk.  
   0496/444551 
En:………………………………………..  
 
Is overeengekomen: 
Eerstgenoemde houdt het zaaltje van Den Osse vrij voor …………  
Voor de periode van ……………………….. 
Tot en met ……………………….. 
 
De verhuurder verbindt er zich toe gedurende de afgesproken periode het gebouw ‘Den 
Osse’ ter beschikking van de huurder te stellen. 
 
Het gebouw bestaat uit een zaaltje, speelweide en een sanitair blok met 2 toiletten, 3 
piscines en 2 douches. 
 
Kostprijs = …100…… Euro.+ 35 euro gas + elektriciteit + water  
 
Alle lokalen zullen op de dag van aankomst in goede en nette staat ter beschikking van de 
groep gesteld worden. 
 
De verhuurder moet bij het begin van de overeenkomst samen met de huurder de inventaris 
van het aanwezige materiaal opmaken. 
 
Indien niet schoongemaakt zal de verhuurder zo vrij zijn om extra kosten aan te rekenen 
en/of  de waarborg in te trekken. 
 
De verhuurder stort binnen de maand na het verblijf wat overblijft van de waarborg terug op 
de rekening van de huurder. 
 
De hurende groep verbindt er zich toe: 
 
De vermelde lokalen en het bijhorende materiaal te huren voor de periode van ……..     (uur 
van aankomst 12u) tot ……………. (uur van vertrek 12u) 
 
Eén week vooraf bevestigen ivm uur van aankomst en vertrek 
 
Het verblijfsbedrag 14 dagen op voorhand te storten op rek.nr.:751-2035901-08 
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Een waarborgsom van 250 Euro 14 dagen op voorhand te storten op rek nr :                                                              
751-2035901-08 
 
Een verantwoord gebruik te maken van de lokalen, de inboedel en het materieel 
 
De reglementering betreffende het nachtlawaai strikt te respecteren = stil na 22u 
 
De gebouwen bij vertrek achter te laten in de toestand waarin ze zich bij het begin van de 
verblijfsperiode bevonden. 
Eventuele beschadiging aan inboedel of gebouw te vergoeden. Hiervoor zal een deel van de 
waarborg en eventueel opleg gebruikt worden. 
 
De huurder dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement (zie onderaan) 
 
De huurder verwittigt de dichte buren van zijn/haar evenement mondeling of per brief twee 
dagen vóór de aanvang van de activiteit. 
 
 De huurder is zelf verantwoordelijk om regelingen te treffen met Sabam. Indien er 
klachten/boetes komen dient de huurder de boete en Sabamkosten zelf te betalen en daar 
bovenop een supplement van 50 euro voor administratieve kosten aan KSA. De 
verschuldigde bedragen aan SABAM hangen af of het een privé feest is of niet, als er 
inkomgeld gevraagd wordt of niet, of het een fuif of  eetfestijn is,….  Lees de website van 
SABAM na en bepaal zelf waar je onder valt 
  Info Sabam : zie uittreksel SABAM op laatste pagina als voorbeeld 

SABAM  

AARLENSTRAAT 75-77  

1040 BRUSSEL  

TEL. : +32 2 286 82 11  

E-MAIL : CONTACT@SABAM.BE 

WWW.SABAM.BE 

 

Opgemaakt in tweevoud te Deerlijk,  
Deze overeenkomst is geldig indien beide exemplaren door beide partijen ondertekend zijn 
en het voorschot betaald is. 
 
Voor akkoord,      Voor akkoord 
De huurder      de verhuurder 
……….                                                               Goemaere Gilles 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:CONTACT@SABAM.BE
http://www.sabam.be/
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Chiro Joeki 
 
Chiro Joeki verhuurt maximum 2 keer per maand aan derden en tussen half september 
(Instuif) en half oktober (Geef ma gaspi) verhuren zij niet. 
 
Zij verhuren maximum 1 keer per maand voor een feestje met een maximum van 10 per 
jaar. Feestjes gelden enkel voor kennissen van de leiding, niet voor onbekenden. 
 

HUURCONTRACT WEEKEND 
 

M.b.t. Heem Chiro Joeki 
Kardinaal Cardijnlaan 8 

8540 Deerlijk 
 

Verantwoordelijke:  Sien Vandemoortele 

   Vichtestraat 15 
8540 Deerlijk 
0495/282187 
sien_vandemoortele@hotmail.com 

  
 
Chiroheem Deerlijk VZW verbindt zich ertoe het gebouw te verhuren aan: 
 

 Naam, adres, gsm van de verantwoordelijke huurder (+18 jaar!): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Naam van de vereniging: ………………………………………………………. 

 Leeftijd van de groep + aantal: ……………………………………………… 
 

 Rekeningnummer voor het terugstorten van de waarborg*: 
…….……………………….. 

 

 Aankomst van de groep (dag + uur (liefst rond 20u)): ………………………………………….. 
 

 Vertrek van de groep (op zondag voor 12u): ………………………………… 
 
* De waarborg (€400) wordt gestort ten laatste 10 dagen na de reservering, anders vervalt 
jullie optie!!! 
De storting gebeurt op het rekeningnummer: BE50 7785 0357 1818 met vermelding van 
naam, datum huur en “huur van het heem Joeki”. 
 
Wanneer u dit ondertekent, bent u akkoord gegaan met onze huurvoorwaarden (pg. 2-4 in 
bijlage). 
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Voor akkoord, 
 
Opgemaakt in tweevoud. 
 
Chiroheem Deerlijk VZW, Chiro Joeki,   De huurder, 

(Gelezen en goedgekeurd + datum + 
handtekening) 

 

 
 
 
 
 
Huurvoorwaarden: 
 
1. De kostprijs: 
 
De kostprijs bedraagt €4 per persoon per nacht, exclusief energiekosten. Bij minder dan 10 
personen rekenen we een forfait aan van €40 per nacht. De energiekosten worden berekend 
aan de hand van het verbruik tijdens het verblijf. De elektriciteitskosten bedragen €0.50 per 
kWh, gasverbruik €1 per kWh, voor het verbruik van water rekenen we €1 per 100 liter 
water. 
Je bent verplicht vuilniszakken van de gemeente Deerlijk te gebruiken. Deze zijn bij ons te 
verkrijgen. Voor de huisvuilzakken van de gemeente Deerlijk vragen wij €1 per stuk. 
 
 
De waarborg voor het huren van het heem bedraagt €400. De kosten door schade, 
nalatigheid of ontvreemding moeten volledig vergoed worden door de huurder en worden 
van de waarborg afgetrokken. 
Voor nalatigheden bepaalden wij al een vast bedrag: 

▪ Niet of verkeerd sorteren van het afval €25 

▪ Niet of onvolledig schoonmaken  €60 

▪ Verstopt sanitair    €100 

▪ Verlies van de sleutel    €350 

Indien de waarborg niet volstaat, wordt een supplement gevraagd aan de huurder. De 
waarborg, waarvan eventuele kosten door schade of nalatigheid zijn afgetrokken, wordt 
teruggestort in de loop van de eerste twee weken na verhuur op het rekeningnummer door 
de huurder opgegeven op pag. 1. 
 
Chiro Joeki is niet verantwoordelijk voor ongevallen voortkomend van eigen gebouwen, 
materiaal en domein. Iedereen dient een eigen verzekering te hebben afgesloten. 
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2. De lokalen: 
 

▪ In alle lokalen is het verboden te roken, er hangen overal rookmelders. Doe je dit wel, dan 
wordt de hele waarborg niet teruggestort! 

▪ Sluit ramen en deuren goed af bij het verlaten van de lokalen. 

▪ De lokalen dienen na afloop van de afgesproken termijn volledig geveegd én gedweild te 
worden. 

▪ Na afloop wordt al het materiaal teruggezet zoals het stond als jullie toekwamen. 

▪ In de lokalen is het ten strengste verboden om te schilderen, tekenen en plakband aan te 
brengen op muren en deuren. 
▪ Het is verboden de bestaande posters en versiering te verwijderen/beschadigen. 

▪ Schade en defecten worden spontaan aan de verhuurder gemeld. 

▪ De huurders kunnen GEEN gebruik maken van het leidingslokaal. 
▪ Ook bij kleine beschadigingen van de lokalen, wordt  een deel van de waarborg afgehouden 
volgens de kostprijs van de beschadiging. 
 

3. Verlichting en verwarming: 
 

▪ De huurder stelt zich verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat bij het einde van de 
activiteiten alle lichten, binnen en buiten, gedoofd worden. 

▪ Bij aankomst kunnen de nodige richtlijnen voor het aan- en uitdoen van verlichting en 
verwarming verkregen worden. 

▪ Tip: denk aan het milieu, wees zuinig met energie. 
 
4. Activiteiten in en rond het heem 
 

▪ De nachtrust (22u – 7u) wordt gerespecteerd. Indien dit niet gebeurt, bent u zelf 
verantwoordelijk voor de gevolgen. Wij tolereren GEEN overlast in gelijk welke vorm. Bij 
klachten van de buren wordt de politie verwittigd. 

▪ Tijdens de aanwezigheid worden er geen activiteiten georganiseerd waarbij buren en/of 
omwonenden worden lastiggevallen of geraadpleegd. (vb. ruiltocht) 

▪ Het is verboden om (kamp)vuurtjes te stoken op het terrein. 
 Het is verboden met auto’s op het grasveld te rijden. 
 
5. Sorteren 
 

▪ We hechten er veel belang aan dat er gesorteerd wordt. Plastiek, metaal en drankkartons 
gaan in de PMD. Karton en papier worden apart gehouden. Restafval hoort in de witte 
zakken. 

▪ Al het glas wordt door de huurder meegenomen of in de glasbak geworpen. 

▪ Ander afval wordt ook door de huurder meegenomen. 
▪ Je bent verplicht vuilniszakken van de gemeente Deerlijk te gebruiken. Deze zijn bij ons 
verkrijgbaar. 
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6. Contactpersoon 
 

▪ Er wordt ten laatste één week voor verblijf, contact opgenomen met de verhuurder om 
onder andere het exacte uur van aankomst te vermelden! 
 

▪ Bij moeilijkheden of vragen, kan je altijd terecht bij de persoon die voor jou het contract 
regelde: Emilia Selis (0491/302618) of Sien Vandemoortele (0495/282187) Gelieve ook hun 
nachtrust te respecteren! 
 
Huurkosten: 
 

▪ Verblijfkosten:   € 4  x ….. pers x ….. nachten   = € ……… 

 

▪ Elektriciteit (€ 0.50/kWh):   Stand bij aankomst: ……………….. 
     Stand bij vertrek: ……………….. 
     Verschil: .................... x € 0.50  = € ………. 
 

▪ Gas (€1/kWh):   Stand bij aankomst: …………… 

     Stand bij vertrek: …………… 
     Verschil: …………… x € 1  = € ………. 
 

▪ Water (€1/ 100 liter):  Stand bij aankomst: …………. 
           Stand bij vertrek: …………… 
     Verschil: …………… x € 1  = € ………. 
 

▪ Huisvuilniszakken (€1.50/stuk): ..... stuks x € 1.50   = € ………. 
 

▪ PMD zakken (€1.50/stuk):  ….. stuks x € 1.50   = € ………. 
 

TOTAAL*         = € ………. 
 
* Dit bedrag is de gewone huurkost en staat dus los van de eventuele schade, nalatigheid… 
van de huurder. Kosten hieraan verbonden, worden afgetrokken van de waarborg, die ten 
laatste twee weken na verblijf wordt teruggestort. U wordt kort na uw verblijf gecontacteerd 
mochten wij een deel van de waarborg afhouden. 
 
 
 
Voor akkoord, 
 
Chiro Joeki,      De verantwoordelijke huurder 
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Chiro Sellewie 
 

Gebruikersovereenkomst voor ’t Heem 

Eigenaar: vzw ’t Heem, Pladijsstraat 282, 8540 DEERLIJK 

Verantwoordelijke verhuur:  Julie Schwind, Pladijsstraat 19 0001, 8540 DEERLIJK  
verhuur.sellewie@gmail.com 

Gebruiker:  Naam: 
Vereniging: 
Adres: 
GSM: 
Aantal personen: 
 

Gebruik:  van vrijdag     –   zondag 
 

 GELIEVE TIJDIG TE VERWITTIGEN IN GEVAL VAN WIJZIGINGEN  
Prijs:  75 euro forfaitair (water, elektriciteit, verwarming en vuilniszakken) 

+ 4 euro per persoon en per nacht, mét een minimum van 20 betalenden per nacht 
De afrekening gebeurt op vrijdagavond bij de aanvang van het verhuur. Op voorhand wordt 
een waarborg van 300 euro gestort. Na de huurperiode wordt deze teruggestort - het 
forfaitair bedrag van 75€ - indien alles goed achtergelaten is. 

Reservatie:  uw reservatie is pas geldig indien u binnen de 7 dagen één exemplaar van deze 
gebruiksovereenkomst terugstuurt naar de verhuurverantwoordelijke én u de 
waarborg van 300 euro overschrijft op onze rekening BE94 8601 1509 3714. 

Afspraken:  - de grote zaal, keuken, sanitair en kleine lokalen worden ter beschikking gesteld 

- op zondag is het Heem terug verhuurd vanaf 14u; zodoende dient het Heem én 

de terreinen rond het Heem ten laatste om 12u vrij gemaakt en volledig gekuist 

te zijn zoals bij de start op vrijdagavond 

- hou alles net en in orde; gebruik de dingen waarvoor ze bestemd zijn 

(kuisgerief vindt u terug in de elektriciteitskast) 
- stoelen graag op de karren plaatsen (karren zijn niet om te racen!!) 

- gelieve de thermostaat in de grote zaal goed te beheren en ’s nachts en bij 

afwezigheid uit te zetten 

- gelieve de brandweg rond het Heem vrij te laten 

- De nachtrust (22u – 7u) wordt gerespecteerd. Indien dit niet gebeurt, bent u zelf 

verantwoordelijk voor de gevolgen. Wij tolereren GEEN overlast in gelijk welke 

vorm. Bij klachten van de buren wordt de politie verwittigd. 

- Gedurende de huurperiode wordt er dus geen versterkte muziek binnen of 

buiten afgespeeld. Overdag staat de radio ook niet buiten. 

- de hurende groep verbindt er zich toe de schade door haar leden aangebracht, in 

gezamenlijk overleg met de verhuurder, te herstellen of te vergoeden 
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- gebroken borden, glazen,... (keukenmateriaal) wordt eveneens afgehouden van 

de waarborg. 

Indien één van deze afspraken niet wordt nageleefd wordt de waarborg ingetrokken. 

De gebruiker neemt de verzekering voor ongevallen en de wettelijke voorschriften in verband met 
sabam, vergunningen, taksen etc. voor zijn rekening. 

Gebruiksovereenkomst in tweevoud opgesteld. 

We wensen jullie een goed verblijf en rekenen op een verantwoord en zorgzaam gebruik van ons 
Heem. BEDANKT! 

De raad van bestuur vzw ’t Heem     Naam en handtekening gebruiker 
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Scouts 
 
Huurcontract voor verblijfsperiode van  …../…../……….     om ………. uur (*) 
 
              tot en met …../…../……….     om ………. uur (*) 
 
(*) Aankomstuur: ten vroegste 19u (weekend) en 13u (zomerkamp). 
             Vertrekuur: ten laatste 12u (weekend of zomerkamp). 
 

 
Hierna genoemd de huurder, enerzijds, en 
 
Scouts en Gidsen Deerlijk, gevolmachtigde: 
Eva Vandenborre 
Engelstraat 25, 8540 Deerlijk 
0474/19 26 96 
eva_vandenborre@hotmail.com  
 
hierna genoemd de verhuurder, anderzijds, 
 
komen het volgende overeen (zie volgende pagina’s): 

Naam groep

Naam + voornaam

Adres

GSM nummer

Emailadres

Naam + voornaam

Adres

GSM nummer

Emailadres

Rekeningnummer waarop de waarborg mag teruggestort worden:

Contactgevens verantwoordelijke ter plaatse

Contactgegevens hoofdverantwoordelijke groep
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Huurvoorwaarden. 
 

De huurder is meerderjarig bij het afsluiten van het huurcontract. 

Het opzet van verhuur betreft enkel jeugdactiviteit van een erkende jeugdvereniging (geen 

(oud)leidingweekends, …), dit na overeenkomst met de buren. 

De reservatie is pas definitief indien aan volgende voorwaarden worden voldaan: 

De verhuurder heeft een door de huurder ondertekend huurcontract in zijn bezit, en de 

waarborg is gestort op rekeningnummer 463-5185741-01 (op naam van vzw Bric-Collage). 

Dit dient te gebeuren ten laatste 14 dagen na het opsturen van het huurcontract door de 

verhuurder. 

De volledige betaling is ten laatste 1 week voor aanvang van de verhuurperiode 

overgemaakt op hetzelfde rekeningnummer. De verhuurder zal hiervoor een email sturen aan 

de huurder als reminder, met vermelding van het te storten bedrag. 

De waarborg wordt op zijn beurt teruggestort binnen de week na vertrek indien alle 

voorwaarden van het contract werden nageleefd. Indien voor het verbruik geen forfaitair 

bedrag werd aangerekend (zie verder), wordt dit in minder gebracht van de waarborg. 

Er wordt een volledige deelnemerslijst doorgestuurd ten laatste 1 week voor aanvang van 

de verhuurperiode aan de verantwoordelijke van het verhuur. Deze blijft vertrouwelijk en wordt 

aangewend bij ernstige situaties (bijv. evacuatie,…). 

 
Indien aan één van bovenstaande voorwaarden niet worden voldaan, kan het contract als 
ongeldig beschouwd worden. 

 

Tarieven: 

Waarborg: 

1 of 2 nachten:  € 200 

Vanaf 3 nachten: € 400 

Prijs per overnachting: 

€ 4,50 / persoon / nacht 

Minimumprijs van € 90 / nacht 

Verbruik: 

1 of 2 nachten:  € 15 / forfait / nacht 

Vanaf 3 nachten: Elektriciteit, gas en water volgens de actuele tarieven,    

die bij aankomst worden meegedeeld. 

 

Annulatie: 

Bij annulatie langer dan 2 weken voor aanvang verblijfsperiode: terugbetaling van 50% van de 

waarborg. 

Bij annulatie minder dan 2 weken voor aanvang verblijfsperiode: geen terugbetaling van de 

waarborg, wel van de betaling indien die reeds was overgemaakt. 

 

De huurder moet het huurreglement respecteren en ondertekenen ter kennisneming & 

ontvangst. 
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€ 4,5 x (aantal personen) x (aantal nachten) €

€ 15 x (aantal nachten) €

Beginstand

Eindstand

Verschil
€

Beginstand

Eindstand

Verschil
€

Beginstand

Eindstand

Verschil
€

Prijs totaal (= 1 + 2 of 3) €

Elektriciteit

Gas

Water

m³

x € ………………../kWh

x € ………………../m³

x € ………………../m³

kWh

kWh

1. Prijs per overnachting

2. Prijs verbruik (1 of 2 nachten)

3. Prijs verbuik (meer dan 3 nachten)

m³

m³

m³

m³

kWh

m³

Berekening huurprijs. 
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Huurreglement. 
 

Alle schade door de huurder aangebracht (gebouw, bijgebouw, inhoud, domein, …) is ten 

laste van de verhuurder. De schadevergoeding wordt dan van de waarborg afgetrokken. 

Indien de schadevergoeding hoger is dan de waarborg, wordt het verschil aan de huurder 

aangerekend. 

 

Parkeerreglement: 

Het is volgens het politiereglement ten strengste verboden te parkeren op het Gaverdomein 

(= voorbij de 2 torentjes). 

De oprijstrook  maakt tevens deel uit van het Gaverdomein, en dient enkel voor laden en 

lossen. Wagens mogen niet blijven staan, er is voldoende plaats op de voorziene parking. 

Bij overtreding wordt als boete 100 euro van de waarborg afgetrokken. 

 

De leiding van Scouts & Gidsen Deerlijk hebben steeds recht op toegang tot het lokaal. 

Uiteraard zullen zij zich kenbaar maken en dit zo weinig mogelijk doen om jullie privacy te 

garanderen. 

 

De huurders hebben toegang tot volgende lokalen: keuken, lokaal naast de keuken, lokaal 

centraal gelegen en het grote lokaal. Er is de mogelijkheid om van buitendouches gebruik te 

maken. Er is geen toegang tot de aanpalende vleugel, waar de materiaalruimtes zich 

bevinden, net als het kleine hokje in de keuken. 

 

De logerende groep mag niet groter zijn dan 35 personen. 

 

Sluit alle deuren steeds goed af bij het verlaten van het lokaal, en zorg dat al het waardevolle 

materiaal steeds binnen staat. 

 

Tijdens het verblijf worden geen ruiltochten georganiseerd in de buurt, noch eender welke 

andere activiteiten waarbij de buren en omwonenden worden lastiggevallen of geraadpleegd. 

 

Respecteer onze afspraken met de lokale vissersvereniging: 

Zonder voorafgaande toestemming mogen geen activiteiten op de wal plaatsvinden. Let hier 

zeker mee op, want vaak wordt een product in het water opgelost dat gevaarlijk kan zijn! 

Respecteer de viswedstrijden: hinder de vissers niet en organiseer uw activiteit op een 

verder gelegen terrein bijvoorbeeld. 

 

Ten aanzien van de buren, moet de lawaaihinder beperkt zijn: 

Respecteren van de nachtrust tussen 22u en 8u; 

Geen geluidsinstallatie laten afspelen onder het ijzeren koepeldak, wegens het weergalmen 

van het geluid. 

 

Volgens politiereglement is het op het Gaverdomein ten strengste verboden: 

Tenten op te zetten of in tenten te kamperen; 

Kampvuren of andere vuren te maken; 

Te roken in de lokalen.  

 Bij overtreding van één van deze voorwaarden, wordt onmiddellijk de volledige 

waarborg ingehouden. 
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Schoonmaak: 

De huurder moet het lokaal schoonmaken en bijgevolg teruggeven in dezelfde staat dat het 

verkregen is bij aanvang van de verhuurperiode. 

Afval moet gesorteerd worden zoals vermeld in het afvalreglement. Glas wordt in de 

nabijgelegen glasbol gedeponeerd en niet achtergelaten aan het lokaal. 

Er mogen zeker geen etensresten achterblijven in de keuken en koelkast. 

Net als het lokaal, moeten ook de terreinen proper en verzorgd achtergelaten worden. 

 
Bij de punten waar geen boete vermeld staat, zal bij overtreding, afhankelijk van de ernst, 
ook een deel of de volledige waarborg ingehouden worden. 
 
De huurder verklaart hierbij alle pagina’s van het huurcontract gelezen te hebben en is 
akkoord met alle voorwaarden. 
 
Ondertekend voor ontvangst en akkoord, 
De huurder,      De verhuurder, als gevolmachtigde 
(naam, datum & handtekening)   (naam, datum & handtekening) 
 
 

Kinderboerderij Bokkeslot 
In het huisreglement (dat o.a. geldt voor groepen die verblijven op de kinderboerderij) staat 
ook vermeld dat na 20u het geluid op het erf (binnenplein aan ingang kinderboerderij) tot 
het absolute minimum beperkt moet worden. Dit om de nachtrust van alle omwonenden en 
kinderen te waarborgen. 
 

Jeugd Rode Kruis 
Het Jeugd Rode Kruis heeft in 2017 besloten hun lokaal niet langer te verhuren. 
 

13+ 
13+ verhuurt hun lokaal niet aan derden. 
 

Moeder Deerlijkse 
Moeder Deerlijkse heeft geen lokaal. 
 

Jeugdhuis De Caravanne 
Het jeugdhuis beschikt niet over een lokaal. 
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5. Meten van geluid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Aantal gemeten minuten. 
 
Gemiddeld gemeten aantal dB(A)   
gemeten over 60 minuten.  
Categorie 2: < 100 dB    Aantal overtredingen. 
 
 
Gemiddeld gemeten aantal dB(A) 
Gemeten over 15 minuten.  Aantal minuten er boven 
Categorie 1: 95 dB   de limiet gedraaid werd.  
Categorie 2: 102 dB(A)     
 
 
Maximale geluidsniveau mag  
bij categorie 1 de 102 dB(A) niet 
overschrijden. 
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6. Communicatie op voorhand. 

Beste buurtbewoner 
Op (datum evenement) organiseren wij, (naam vereniging), (naam evenement). We starten met de 
festiviteiten om (aanvangsuur) en ronden af rond (sluitingsuur). Wij hebben hiervoor een afwijking op de 
geluidsnormen categorie 2 verkregen van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Met dit briefje willen wij u, als buur, op de hoogte brengen van dit gebeuren, zodat u niet in het 
ongewisse blijft van de roering rond (locatie evenement, adres). 
 
(eventueel extra info over het evenement zelf) 
 
Bij problemen op het moment van het evenement zelf kan u contact opnemen met (naam organisator) 
op het nummer (nummer organisator). 
 
 
Met vriendelijke groeten 
(naam organisatie)     (logo vereniging) 
 
 
 

 
Indien u als buur op voorhand een overleg wenst samen met onze organisatie, dan kan dit geregeld worden via 
jeugddienst Deerlijk. U kan hen bereiken op het nummer 056 77 44 32 of via jeugd@deerlijk.be. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
MELDINGSSTROOK voor positieve opmerkingen en/of werkpunten. 
(in te dienen bij jeugddienst Deerlijk, Vercruysse de Solartstraat 26, 8540 Deerlijk) 
 
Naam: 

Adres: 

Datum:    Handtekening: 

 
Meldt het volgende: 
 

 

 

 

mailto:jeugd@deerlijk.be

