secretariaat
gemeentehuis (eerste verdieping) | Bredabaan 182 | T 03 650 02 40
F 03 652 08 72 | secretariaat@brasschaat.be

Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het
uitvoeren van bewakingsactiviteiten
 neem altijd contact op met de dienst secretariaat!

Datum aanvraag
……………………………………………………………………………………………………………….

gegevens evenement
naam van het evenement
(precieze beschrijving van de aard van het evenement: sport, folklore, fuif, cultureel, andere…)
………………………………………………………………………………………………………………………
Is het de bedoeling dat er tijdens het evenement gedanst wordt?
 Ja
 Neen

plaats van het evenement (adres + eventuele naam, plaats)
……………………………………………………..………………………….…………………………………….
datum
…………………………………………………………………………….………………………......................
voorziene aanvangsuur

voorziene einduur

……………………………………………………

……………………………………………………..

gegevens organisatie
naam organiserende vereniging
………………………………………………………………………………………………………………………
naam verantwoordelijke
………………………………………………………………………………………………………………………

straat

huisnummer

……………………………………………………..

…………………………………………………….

postnummer

woonplaats

……………………………………………………

……………………………………......................

telefoon verantwoordelijke

gsm verantwoordelijke

……………………………………………………

……………………………………………………..

Ondergetekende verklaart dat de organiserende vereniging de afgelopen 12 maanden niet meer dan
drie maal een evenement heeft georganiseerd waarbij vrijwilligers werden ingezet.
 voor akkoord
 niet akkoord
Doet de organiserende vereniging, naast vrijwilligers ook beroep op bewakingsondernemingen?
 ja
 neen
Zo ja, wat is de naam van deze bewakingsonderneming(en)?
……………………………………………………………………………………………………………………….
Wat is het aantal door hen voorziene bewakingsagenten?
……………………………………………………………………………………………………………………….

Gegevens over de vrijwilligers

naam

voornaam

nummer rijksregister

adres

beroep

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

leidinggevende vrijwilliger
……………………………………………………………………..……………………………………………….
mobiel nummer bereikbaar tijdens het evenement
………………………………………………………………………………………………………………………

Ondergetekende verklaart dat de door hem opgegeven vrijwilligers:
 Geen lid zijn van een politiedienst en er de voorbije 5 jaar geen deel van uitgemaakt hebben,
noch het beroep uitoefenen van privé-detective of wapenhandelaar;
 Lid zijn van de organiserende vereniging of er minstens volgende, omstandig omschreven,
aanwijsbare band mee hebben: …………………………………………………….
 Tenminste 18 jaar oud zijn (voor de uitvoerders) en 21 jaar oud zijn (voor de postchef)
 Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese unie of in het andere geval gedurende
minstens drie jaar hun wettige hoofdverblijfplaats in België hebben.
 De taak van vrijwilliger slechts sporadisch (maximum 4 keer/jaar) uitoefenen, dat ze niet
beschikken over een identificatiekaart als bewakingsagent en dat ze geen deel uitmaken van
een bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst;
 Enkel taken uitoefenen van persoonscontrole/verkeersbegeleiding. (schrappen wat niet past)

Ondergetekende verklaart dat er voor de inzet van de vrijwilligers geen vergoedingen plaatsvinden,
hetzij in geld, hetzij in natura, en dit noch aan henzelf, noch aan derden.

Voor echt verklaard,

(naam, voornaam, datum en handtekening aanvrager)
Dit aanvraagformulier moet minstens ……….. dagen voor de aanvang van het evenement bezorgd
zijn aan:
……………………………………………………………………………………………………………………….

