
Klik om een titel toe te voegen

Safe Party Zone



Uitgangspunten

• Fuiven is één van de populairste bezigheden van jongeren

• Fuiven is een leerschool maar houdt risico's in:
• Contacten leggen

• Grenzen ontdekken

• Verantwoordelijkheid

• Weerbaar zijn in verleidelijke omstandigheden

• Verkeerde vrienden

• Intoxicatie

• Vechtpartijen

• Vandalisme

• Algemene veiligheid
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Uitdagingen

• Gekende herrieschoppers weren

• Toepasbaar door verschillende organiserende (jeugd)verenigingen

• Toepasbaar in verschillende accommodaties



What's in a name?

• Als procedure

• Als softwarepakket

• Als communicatief label

• Als draaiboek



Label

• Licentie toepasbaar op fuiven die werken volgens 
veiligheidsstandaarden, dus ook voor andere steden.

• Breder dan enkel toegangscontrole: door de fuifbuddie-opleiding 
(EHBO, security, brandveiligheid, …)

• Toegang ontzeggen voor alle fuiven die werken met SPZ label, 
ongeacht zaal en ongeacht organisator.

• Signaal voor bezoekers, ouders en organisatoren: waarmerk!



Wet op privacy

• Communicatie op tickets/ bandjes (ticketclausule)

• Communicatie op website van Tranzit: procedure

• Communicatie logo op alle promotie kanalen!

• Communicatie aan de ingang:

• Beschermde database !!!

Huishoudelijk reglement

Hou je elektronische 
identiteitskaart klaar!





Aan de ingang

• Bezoekerstandpunt:

1. Safe Party Zone: controle via e-ID

2. Betalen of ticket inwisselen

3. Bandje (of stempel) volgens leeftijd



Stempels



Flightcase



Aan de ingang

• Fuif klaarzetten in software:



Aan de ingang

• Fuif klaarzetten in software:





Wanneer het fout gaat

Bij geweld- of druggerelateerde feiten:

1. Bel de politie op 1701! (vermeld dat het om een SPZ fuif gaat)

2. Contacteer fuifcoach via mail/telefoon over de feiten

3. Politie maakt een bestuurlijk verslag op

4. Organisatie (+eventueel security) maakt een feitelijk verslag op: 
- Wat? 

- (Eventueel) wie? 

- Aanleiding? 

- Ondernomen stappen?

5. Afhandeling gebeurt door fuifcoach

6. Beslissing door de burgemeester



Vragen?
www.jctranzit.be

• Lieselot Vanneste, fuifcoach, 0491 86 66 63

http://www.jctranzit.be/

