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Opsturen  Meer info 

Aan de heer Burgemeester t.a.v. Sabine De Neef  

Botermarkt 1 

9000 Gent 

tel.: 09 266 69 42 

wkvoetbal2018@stad.gent 

 

 Belangrijke informatie voor de invuller 
 

  Dit formulier is geldig sinds 27 april 2018. 

Waarvoor dient dit formulier? 

Wilt u één of meerdere wedstrijden op privédomein (openlucht of binnen) uitzenden voor 100 of 
meer bezoekers, dan u moet dit vooraf melden aan de burgemeester.  

Tegen wanneer bezorgt u ons dit formulier? 

Alle meldingen moeten ten laatste 3 dagen vóór de te vertonen wedstrijd worden ingediend. De 
melding voor de groepsfase die tot 28  juni 2018 loopt, dient vóór 1 juni 2018 te gebeuren. 

1. Vul de naam van de activiteit in. 

2. Omschrijf de activiteit en eventueel ook het programma. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informatie over de activiteit 

 naam activiteit:        

Kennisgeving uitzendingen op groot 
scherm WK Voetbal Rusland 2018 

U kunt dit formulier ook 
online invullen. 

 

mailto:wkvoetbal2018@stad.gent
http://www.stad.gent/
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3. Welke wedstrijden wilt u uitzenden? 

 ☐ wedstrijden Rode Duivels 

 ☐ andere wedstrijden 

4. Duid het karakter van de activiteit aan. 

 ☐ op persoonlijke uitnodiging 

 ☐ gratis toegang 

 ☐ betalend 

5. Geef aan voor welke doelgroep(en) de activiteit bedoeld is. 

6. Hoeveel deelnemers worden verwacht? 

|Bij minder dan 100 deelnemers moet u dit formulier niet invullen. 

 

7. De activiteit gaat door in 

|Uitzendingen op het openbaar domein of een daarbij uitsluitend niet afgesloten terrein zijn NIET 

toegelaten. 

 ☐ open lucht en op privaat domein. 

 ☐ een publiek toegankelijke inrichting. 

 ☐ een tijdelijk pand. 

 ☐ een tijdelijke tent. 

 ☐ een andere tijdelijke constructie. 

 ☐ andere. 

8. Geef een specifieke omschrijving. 

      

 

 

 

 

 

 

 doelgroep:        

 aantal deelnemers:        

 Locatie van de uitzending 
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9. Vul het adres van het evenement in. 

10.  U voorziet uitzendingen op 

 ☐ 1 dag. Ga naar vraag 11. 

 ☐ meerdere dagen. Ga naar vraag 12. 

11.  Vul in wanneer het evenement doorgaat. 

 
Van        /       /       tot en met       /       /       

 
aanvangsuur:       

 
einduur:       

12. Vul in wanneer de evenementen doorgaan. 

Datum Aanvangsuur Einduur 

      /       /                   

      /       /                   

      /       /                   

      /       /                   

      /       /                   

      /       /                   

13. Kruis de infrastructuur aan die u wenst te gebruiken 

 ☐ zittribune ☐ occasionele warmtebronnen 

 ☐ statribune ☐ occasionele verlichtingsbronnen 

 ☐ podium ☐ uitstallingen 

 ☐ stellingsconstructie ☐ sanitaire voorzieningen 

 ☐ tafels en/of zitplaatsen op begane grond ☐ open tent 

 ☐ stand met bereide eetwaren ☐ gesloten tent 

 ☐ drankstand ☐ technische installatie 

 ☐ barbecue ☐ stroomgroep 

 ☐ andere constructies ☐foodtruck 

14.  Geef op wat de maximale capaciteit is van de infrastructuur. 

 straat en nummer/bus:        

 postcode  en gemeente:        

 maximale capaciteit:        
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15. Geef op wanneer de opbouw van de infrastructuur zal plaatsvinden. 

 
datum:           /       /       

 
aanvangsuur:       

 
einduur:       

16. Geef op wanneer de afbraak van de infrastructuur zal plaatsvinden. 

 
datum:           /       /       

 
aanvangsuur:       

 
einduur:       

17. Is er security voorzien? 

 ☐ ja en al vastgelegd Ga naar vraag 17. 

 ☐ ja, maar nog niet vastgelegd Ga naar vraag 18. 

 ☐ nee Ga naar vraag 18. 

18. Geef de gegevens van de security. 

19.  Is de FIFA licentie voorzien? 

 ☐ ja.  

 ☐ nee.  

20.  Geef aan welke verzekering u afgesloten hebt voor deze activiteit. 

 ☐ brandverzekering 

 ☐ objectieve aansprakelijkheidsverzekering 

 

21. Schrijft u zich in als  

 ☐ particulier. Ga naar vraag 23.  

 ☐ organisatie, firma of vereniging Ga naar vraag 22.  

 

 organisatie/firma:         

 straat en nummer/bus:        

 postcode en gemeente:        

 e-mailadres:       

 telefoon/gsm:       

 Informatie over de aanvrager (gebruik wat van toepassing is) 



  

  Kennisgeving uitzending WK voetbal 2018| Versie van 27 april  2018  – p.5 van 5 

22. Vul de gegevens van uw organisatie, firma of vereniging in. 

 

23. Vul in hoe wij de contactpersoon kunnen bereiken. 

 

24. Voeg de onderstaande bijlagen bij dit formulier.  

 ☐ Een situatieplan op schaal met gegevens over de aard en afmetingen van de materialen of 
constructies of infrastructuur die zullen geplaatst worden. 

 ☐ Foto’s van de locatie (optioneel). 

25. Kruis de onderstaande verklaring aan. 

☐ Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld. 

De persoonsgegevens die u ons geeft, komen in een bestand dat de Stad Gent beheert en verwerkt. Dat gebeurt in 
overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U hebt het recht 
om uw gegevens in te zien en om ze kosteloos te laten verbeteren of schrappen door te mailen naar 
gentinfo@stad.gent. We zullen uw gegevens enkel gebruiken voor de stedelijke dienstverlening. 

 
De bevoegde diensten zullen dit verder opvolgen en eventueel contact nemen voor een eventueel 
bezoek. Voor algemene informatie kan u terecht op www.stad.gent/wkvoetbal2018. 
 

(einde formulier) 

 

 naam organisatie:         

 adres maatschappelijke zetel:            

 voornaam:        

 achternaam:        

 straat en nummer/bus:        

 postcode en gemeente:        

 telefoon of gsm:        

 e-mailadres :        

 Verplichte bijlagen 

 Bevestiging  

 Hoe gaat het nu verder met dit formulier? 

mailto:gentinfo@stad.gent
http://www.stad.gent/

