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Feest Wijzer is een initiatief van VAD met ondersteuning van Gezonde Gemeente. Met Feest Wijzer geven organisatoren van fuiven,
kleine festivals en andere lokale evenementen aan dat ze zich inzetten om een positief feestklimaat te creëren.

Doelstelling
Feest Wijzer biedt organisatoren van lokale evenementen de mogelijkheid om problemen door middelengebruik te voorkomen en/of er adequaat
op te reageren. Met Feest Wijzer zetten organisatoren van fuiven of kleine festivals zich in voor een positief feestklimaat. Bovendien helpen ze
hun bezoekers om op een verantwoordelijke manier uit te gaan.

Materiaal
Services moeten bekendgemaakt worden aan het uitgaanspubliek via de Feest Wijzer-sterpictogrammen. Deze worden aangeboden in de vorm
van infobordjes of stickers. De pictogrammen dienen op de feestlocatie opgehangen te worden om aan te tonen dat op het evenement aandacht
wordt geschonken aan het thema “gezond en veilig uitgaan”.
Een evenement moet minimum vier basisservices aanbieden om het Feest Wijzer-preventiepakket te verkrijgen. Dit basisaanbod ligt gedeeltelijk
in de lijn van wat wettelijk reeds verplicht wordt. Voor elke maatregel werd een minimumcriterium opgesteld. Negen extra services om de locatie nog veiliger en gezonder te maken kunnen vrijblijvend aangeboden worden.

Vier basisservices
1. Deskundig barpersoneel: Barpersoneel is op de hoogte van de alcoholwetgeving en past deze consequent toe.
2. Gezondheidsinformatie: Feest Wijzer-evenementen informeren hun bezoekers over veilig en gezond uitgaan, gehoorschade, veilig vrijen,
veilig verkeer, alcohol & drugs enzovoort.
3. Oordopjes: Feest Wijzer-evenementen beperken het geluidsniveau tot het wettelijke maximum, stellen gratis oordopjes ter beschikking en
informeren de buurt over het evenement.
4. ‘Samen uit, samen thuis’: Het evenement sensibiliseert haar bezoekers over hun alcoholintoxicatie en stimuleert de bezoekers om voor elkaar
te zorgen opdat iedereen veilig thuis geraakt.

De extra services
1. Een chill-outruimte: Er is een aparte ruimte ingericht waar bezoekers tot rust kunnen komen in een koelere en rustigere omgeving.
2. EHBO: Een EHBO-koffer is beschikbaar en de medewerkers weten deze liggen. Ook is er een schriftelijke procedure over wanneer de hulpdiensten te verwittigen.
3. Een vestiaire: Het evenement biedt een bewaakte vestiaire aan waar de bezoekers overtollige kledij veilig kunnen afgeven of opbergen.
4. Klimaatregeling: Het evenement voorziet ventilatie- en koeltechnieken die zorgen voor een aangenaam binnenklimaat.
5. Eten: Er is voedsel te koop op het terrein of locatie van het event.
6. Gezond eten: Het evenement biedt gezonde voeding aan (smoothies, fruit, …)
7. Toegankelijkheid: Rolstoelgebruikers kunnen makkelijk het evenement betreden en kunnen gebruikmaken van een aangepast toilet.
8. Condooms: Condooms worden gratis ter beschikking gesteld om onveilige seksuele contacten, soa’s en ongewenste zwangerschappen zo
veel mogelijk te voorkomen.
9. Gratis water: Er is vrije toegang tot gratis drinkwater voor de bezoekers.

Prijs / bestelinfo
Organisatoren van fuiven en kleine festivals kunnen zich inschrijven en de sterpictogrammen ten laatste 1 maand op voorhand gratis bestellen via de catalogus op http://www.vad.be/materialen.

