Fuifbuddy’s
In 2005 werd voor het eerst de vorming fuifbuddy’s georganiseerd. Het inzetten van
fuifbuddy’s werd verplicht bij gebruik van de gemeentelijke feesthal vanaf 1/01/2006. Tal
van verenigingen uit de centrumgemeente die regelmatig fuiven organiseren in de feesthal
namen deel aan deze vorming en brachten deze tot een goed einde. Uit de deelgemeenten
nam slechts één vereniging deel. De andere verenigingen zagen we niet omdat het inzetten
van fuifbuddy’s in de zalen waarvan zij gebruik maken, naar eigen zeggen, geen verplichting
was.
In oktober 2006 organiseert de jeugdraad voor de tweede maal de vorming fuifbuddy’s
omdat veilig fuiven belangrijk blijft!
Het voorbije jaar werd regelmatig overleg gepleegd met de zaaluitbaters van Malpertus, OC
De Spoele, Ter Streye en Tap. Tijdens deze overlegmomenten werd snel duidelijk dat ieder
bestuur het nut van een vorming omtrent veilig fuiven inziet.
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 6/09/2006 beslist dat alle feestzalen
waar fuiven georganiseerd worden de verplichte aanwezigheid van fuifbuddy’s moet
opnemen in het verhuurcontract vanaf 1/01/2007. Het bestuur van uw vzw staat in voor de
controle van deze voorwaarde. Hiervoor zal u telkenmale eind november de lijst van
geslaagde personen ontvangen van de gemeentelijke jeugddienst.
De fuifbuddy’s moeten enkel ingezet worden voor jeugd- en jongerenfuiven, concreet
betekent dit dat bij alle publieke feesten waarbij muziek en/of dans centraal staat,
georganiseerd voor en door jongeren (= hoofdgroep jonger dan 25 jaar) minstens 2
fuifbuddy’s moeten ingezet worden.
Doelstelling
De Zwevegemse verenigingen organiseren jaarlijks verschillende fuiven. Om de veiligheid op
deze fuiven te garanderen, staan de verenigingen hier meestal zelf voor in of doet men
beroep op enkele personen die mits een vergoeding een oogje in het zeil willen houden.
Hierbij wordt de correcte regelgeving i.v.m. toezicht vaak niet toegepast.
De Zwevegemse Jeugdraad erkent dit probleem en wil dit aanpakken. We zetten onze
schouders onder het creëren van een duidelijk fuifbeleid. We willen duidelijkheid creëren
omtrent de verschillende facetten die met fuiven gepaard gaan. Alcoholgebruik, onrust en
geweld, sluitingsuur, een fuif organiseren, reglementeringen en wetgeving,… De vorming
van fuifbuddy’s is hierin een eerste stap!
Een fuifbuddy is iemand die instaat voor de algemene veiligheid op een fuif:
- heeft oog voor een brandveilige fuifruimte,
- heeft kennis van E.H.B.O.-technieken,
- kan goed communiceren met mensen en hen eventueel ook bedaren,
- houdt een oogje in het zeil aan de kassa en aan de ingang van de zaal,
- kent de reglementeringen inzake een fuif (billijke vergoeding,
milieuvergunning,…),
- fungeert als aanspreekpunt voor politie, brandweer of andere hulpdiensten.
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Om deze kennis en vaardigheden onder de knie te krijgen wordt jaarlijks de cursus
‘fuifbuddy’ georganiseerd. Dit is een organisatie van de gemeentelijke jeugdraad i.s.m. het
feestloket, de brandweer, de lokale politie & het Rode Kruis.
De cursus wordt jaarlijks op 3 zaterdagen in het najaar georganiseerd.
- Deelname aan de cursus is volledig gratis.
- De jeugdraad biedt de kandidaten over de middag gratis een warm middagmaal aan
in JC De Brug. (gebeurt ook met inschrijvingen!)

-

De cursus bestaat uit 6 sessies. Iedere sessie duurt een halve dag. De sessies zijn:
fuifbeleid – EHBO – brandpreventie – conflicthantering, initiatie zelfverdediging &
wettelijke omkadering van de fuifbuddy.
De cursus gaat door in de lokalen van JC De Brug tenzij anders vermeldt op het
vormingsoverzicht dat de kandidaten na hun inschrijving ontvangen.
Deelname aan de cursus telt mee voor de werkingssubsidies van jeugdverenigingen
erkend door de gemeentelijke jeugdraad.

Jaarlijks wordt er ook een ‘vervolmakingssessie’ georganiseerd, dit voor hen die reeds hun
attest haalden en dit wensen te verlengen.
Rechten en plichten van de fuifbuddy’s
Waaraan moeten fuifbuddy’s voldoen?
- Blanco strafregister hebben,
- Onderdaad van de EU zijn er een woonplaats hebben,
- Bepaalde beroepen niet beoefenen, vb: wapenhandelaar,
- Sinds 5 jaar geen lid geweest zijn van een politiedienst,
- Min. 18 jaar zijn als uitvoerder en 21 jaar zijn als leidinggevende,
- De fuifbuddy’s die instaan voor het toezicht op de fuif moeten een aantoonbare band
hebben met de organiserende vereniging. (hoeft niet enkel leiding te zijn, ook oudleiding en ouders kunnen zich kandidaat stellen)
Vrijwilligers mogen pas activiteiten van personencontrole uitoefenen als dit occasioneel en
onbezoldigd gebeurt. De burgemeester moet hiervoor toestemming verlenen. Dit wordt
echter meestal niet toegepast door de verenigingen daar de personen niet altijd geschikt zijn
om echt in gewelddadige situaties tussen te komen.
Indien men aan bovenstaande voorwaarden voldoet, alle onderdelen van de cursus volledig
gevolgd heeft en dit uiteraard op een positieve, actieve manier, dan verkrijgt hij/zij een
attest van fuifbuddy dat twee jaar geldig is.

