
 
 

CHECKLIST ZAAL ‘T VERZET 
 

Vooraf 
 

 Aanvraagformulier ingevuld en ondertekend bezorgd aan Jeugdclub ’t Verzet? 

 Meldingsplicht bij de gemeente voor openbare activiteiten? 

 Aanvraag schenken sterke drank bij de gemeente? 

 Aanvraag bij het AGSO om de slagbomen van de parking open te zetten? 

 Drankenlijst twee weken voor activiteit doorgegeven aan Jeugdclub ’t Verzet? 

 Formulier fuifwatchers doorgestuurd naar politie en Jeugdclub ’t Verzet (enkel voor fuiven, 

concerten, enz.)? 

 Aanvraag bij Sabam? 

 Verzekering afgesloten (betaalde vestiaire, burgerlijke aansprakelijkheid, enz.)? 
 

Tijdens de activiteit 
 

 Deuren gesloten om geluidsoverlast in te perken? 

 Nooddeuren zijn toegankelijk? 

 Geen obstakels in de inkomhal? 

 Toiletverantwoordelijke aangesteld (bij fuiven, feesten, concerten, bals, enz.)? 
 

Opkuis 
 

 Tafels en stoelen afgekuist en teruggeplaatst? 

 Gemeentelijk materiaal terug geplaatst zoals ontvangen? 

 Vuilniszakken allemaal toegebonden en in de container? 

 Papier en karton gebundeld in de berging? 

 Glas meegenomen? 

 Zone buiten voor centrale inkom geveegd (sigarettenpeuken, bekers, enz.)? 

 Toiletten (inclusief toilet achter de bar) en centrale inkom geschuurd en gekuist? 

 Zaal netjes geveegd? 

 Kuismateriaal en vuilnisbakken terug in de berging geplaatst? 

 Parking vrij van bekertjes, flessen, gebroken glas en ander afval? 
 

Bar 
 

 Frigo’s leeggemaakt en uitgezet? 

 Frigo’s uitgekuist en op een kier gezet? 

 Dranken gesorteerd in juiste bakken? 

 Tapinstallatie afgesloten en gespoeld? 

 Onder de tapbladen gekuist? 

 Koeling tap laten aanstaan? 

 Bar geschuurd en gedweild? 

 Trappenhal aan de bar geschuurd en gedweild? 
 

Afsluiten 
 

 Nooddeuren gesloten (controleer ook aan de buitenkant of ze volledig gesloten zijn)? 

 Buitendeuren westen gesloten (berging en traphal naast bar)? 

 Deuren in de zaal gesloten (berging, bar en buitendeuren zaal)? 

 Vestiaire (aan de toiletten) gesloten? 

 Buitendeuren in de centrale inkomhal gesloten (check beide deuren!)? 

 Alle lichten uitgedaan? 
 

*** VERBODEN KUISMACHINE TE GEBRUIKEN! *** 


