
 
 

 
Afvinklijst:   Hoe organiseer je een straat BBQ: 
 
Hieronder vind je een aantal tips bij het organiseren van een 
BBQ. Je kunt natuurlijk ook altijd een plaatselijke beenhouwer of 
traiteur contacteren.  Dat bespaart je werk, maar drijft wellicht de 
kostprijs op.  Ook het aspect ‘samen organiseren’ valt dan wel 
een beetje weg. 
 
Misschien zijn niet alle zaken van toepassing voor jou, bekijk dit 
als een leidraad. 
 
 
 
 
 
 

 
 samen organiseren met 2 of 3 buren / personen (goed voor toekomstige opvolging) 

 
 een gezamenlijke bankrekening openen: 

• Dat is gemakkelijk om betalingen te doen (twee bankkaarten) 
• Inschrijvingen kunnen betaald worden via overschrijving (geen problemen met cash geld) 
• Transparantie 

 
 datum kiezen  

 
 flyer met uitnodiging en inschrijvingsstrook met vermelding van keuze van vlees/vis/… 

 
 inschrijvingen moeten binnen zijn 10 dagen vooraf  

(hou er rekening mee dat er steeds late beslissers zijn, voorzie eventueel enige reserve) 
 

 applaustoelage aanvragen, afsluiten straat (nadar + verlichting)  via gemeentelijk 
evenementenloket: 03 650 02 58 of 
https://www.brasschaat.be/vrijetijd/evenementen/zelf_organiseren/evenement_aanvragen  

 
 materiaal voorzien, denk aan (bepaalde zaken kan je misschien via gemeente of een andere 

organisatie ontlenen): 
• Tent(en) 
• Tafel en stoelen: ieder brengt eigen stoel mee, per gezin eigen tafel voorzien 
• BBQ toestel(en) 
• Borden, bestek, glazen, bekers: iedereen brengt eigen materiaal mee. 
• Houtskool 
• Aanmaakblokjes 

 
 tijdig vlees en vis bestellen (met drie stukken per persoon kom je al toe) 

 
 afsluiten vrijwilligersverzekering, dit kan via https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-

vrijwilligersverzekering/ of via https://vonak.weebly.com .   
Omdat deze procedure enige tijd vergt vraagt u dit best zo snel mogelijk aan. 

 
 groenten: ofwel kies je ervoor om deze samen met enkele mensen de dag van de BBQ zelf 

klaar te maken ofwel vraag je aan elk deelnemend gezin / persoon om een slaatje te voorzien 
(zo krijg je variatie en kan je proeven van mekaars lekkere specialiteiten). 
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 voorzie ook nog: 
• Stokbrood 
• Sauzen (in spuitbussen, dat is gemakkelijk te hanteren) 
• Drank: water, frisdrank, wijn, koffie, thee, suiker, melk 
• Koffiezet, waterkoker, thermossen. 

 
 als je muziek wenst af te spelen denk dan aan Sabam www.sabam.be   

Let op: je moet dit tijdig aanvragen. Doe dit zo snel mogelijk nadat je een datum hebt 
gekozen. 

 
 voorzie een aantal spelletjes voor de kinderen: stoepkrijt, tafeltennis, badminton, 

basketbalpaal, volksspelen, … 
 

 stickers met naam en huisnummer van de deelnemers om elkaar zo sneller te leren 
kennen.  Je kan blanco stickers voorzien en bij aankomst de gegevens noteren. 

 
Tip: vraag aan de deelnemers om persoonlijke spullen (bord, beker, bestek, ..) te markeren.  Dat 
bespaart je mogelijk veel ‘verloren voorwerpen’. 
 
Smakelijk eten en vooral een fijn straat- of buurtfeest. 
 

http://www.sabam.be/

