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MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT 

Artikel 2.6, 2.7 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) 

Artikel 35 van de Alcoholwet 

Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 

Voor het melden van een klein evenement geldt een termijn van 17 werkdagen voorafgaand 

aan het klein evenement. Voor het aanvragen van een evenementenvergunning geldt een ter-

mijn van minimaal 8 weken. Als blijkt dat een melding niet voldoende is en u toch een vergun-

ning aan moet vragen voor uw evenement dan bent u te laat als u de termijn van 8 weken niet 

in acht heeft genomen. Het te laat inleveren van een melding of aanvraag kan leiden tot het 

niet in behandeling nemen. Uw klein evenement kan dan mogelijk niet doorgaan. 

1. Naam van de aanvrager/organisator

Naam : ___________________________________________________ 

Voorna(a)m(en) : ___________________________________________________ 

Adres:  : ___________________________________________________ 

Postcode : ___________________________________________________ 

Woonplaats : ___________________________________________________ 

Telefoonnummer : ___________________Mobiel: _________________________ 

E-mailadres  : ___________________________________________________ 

Namens vereniging/stichting/ andere rechtsvorm: _______________________________ 

Inschrijfnummer KvK (Kamer van Koophandel):  _______________________________ 

2. Contactpersoon tijdens de activiteit/klein evenement

Naam   : ___________________________________________________ 

Mobiel telefoonnummer : ___________________________________________________ 

E-mailadres  : ___________________________________________________ 

3. Gegevens van de activiteit/klein evenement

Naam klein evenement : ___________________________________________________ 

Locatie   : ___________________________________________________ 

Uitgebreide omschrijving van het klein evenement: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Omschrijving doelgroep  : ____________________________________________ 

Verwacht aantal bezoekers : ____________________________________________ 

Maximaal aantal personen tegelijkertijd aanwezig1    :   ________________________________ 

1 Maximaal 200 personen. Anders moet u een evenementenvergunning aanvragen. 
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Datum en tijdstip van de activiteit/klein evenement 

 

Datum .  .  -  .  .  -  20  .  .       

Van .  .  :  .  .  uur Tot .  .  :  .  .  uur 

Attentie! Bij een melding mag de activiteit alleen tussen 08.00 uur en 24.00 uur op een vrijdag 

of zaterdag en 23.00 uur op een andere dag plaatsvinden. 

 

4. Muziek en overig geluid 

Wilt u geluid ten gehore brengen?    Ja   Nee 

Waar wilt u dit geluid ten gehore brengen?   Binnen         Buiten  Tent 

Wat voor geluid wordt ten gehore gebracht?   Muziek       Omroep      …… 

Live of mechanische muziek?            Live      Mechanisch 

Versterkte of onversterkte muziek?    Versterkt  Onversterkt 

Tijdstippen waarop u het geluid ten gehore wil brengen?         

Van .  .  :  .  .  uur Tot .  .  :  .  .  uur 

 

Attentie! Wanneer u tijdens de activiteit geluid ten gehore wil brengen, dan mag dit tussen 

08.00 uur en 24.00 uur op een vrijdag en zaterdag en 23.00 uur op een andere dag . 

 

5. Drankverstrekking 

Worden er alcoholische dranken verstrekt? 

 Ja     Nee 

 

Zo ja: 

Wie verzorgt de drankvoorziening (is leidinggevende)? 

Naam   : ___________________________________________________ 

Voorna(a)m(en) : ___________________________________________________ 

Adres   : ___________________________________________________ 

Postcode  : ___________________________________________________ 

Woonplaats  : ___________________________________________________ 

Geboortedatum  : ____________________Geboorteplaats: __________________ 

 

Attentie! Er mag alleen zwak alcoholische drank verstrekt worden onder de verantwoordelijk-

heid van iemand die in het bezit is van de verklaring sociale hygiëne. Deze persoon moet zelf 

tijdens het evenement aanwezig zijn. Vergeet niet om een kopie van de Sociale Verklaring Hy-

giëne aan deze aanvraag toe te voegen. 

 

 

 

 

Data en tijdstippen alcoholverstrekking2 

 
2 Er wordt tot uiterlijk 24.00 uur een ontheffing verleend voor het schenken zwakalcoholhouden-

de drank. 
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Datum .  .  -  .  .  -  20  .  .       Locatie  

Van .  .  :  .  .  uur Tot .  .  :  .  .  uur 

6.) Verkeersmaatregelen (afsluiting straten / pleinen) 

 

Bij afsluiting van geen doorgaande weg3 

 

Af te sluiten straat : ________________________________________________________  

 

Datum van 

.  .  -  .  .  -  20  .  .       
 Vanaf  .  .  :  .  .  uur 

Datum tot 

.  .  -  .  .  -  20  .  .       
 Tot  .  .  :  .  .  uur 

 

Af te sluiten straat : ________________________________________________________  

 

Datum van 

.  .  -  .  .  -  20  .  .       
 Vanaf  .  .  :  .  .  uur 

Datum tot 

.  .  -  .  .  -  20  .  .       
 Tot  .  .  :  .  .  uur 

 

7. Tent(en) of objecten 

Wilt u een tent plaatsen ? 4 

 Ja     Nee 

Zo ja:            

Aantal tent(en) : __________________________________________________________ 

Afmeting (en) : __________________________________________________________ 

Worden er overige objecten (bijv. bakkraam) geplaatst?   

 Ja     Nee 

Zo ja, welke objecten? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Door het invullen van dit formulier meldt u dat u een klein evenement gaat organiseren. Indien 

wij akkoord gaan met de melding dan ontvangt u een bevestiging met de voorwaarden waar-

onder u het evenement vergunningsvrij mag organiseren. In het bijzonder willen wij u wijzen 

op hetgeen vermeld staat bij de geluidsvoorschriften. 

Indien wij van mening zijn dat u alsnog een vergunning dient aan te vragen dan nemen wij 

contact met u op. Voor de afhandeling van de melding worden geen legeskosten in rekening 

gebracht. Voor de afhandeling van een eventuele geluidsontheffing of een artikel 35 ontheffing 

Alcoholwet (indien u zwakalcoholische drank verkoopt) worden wel leges in rekening gebracht. 

De tarieven vindt u terug op onze website.  

 

 
3  Als er een doorgaande weg afgesloten wordt dan moet er een evenementenvergunning wor-

den aangevraagd. 
4 Alleen kleine objecten met een oppervlakte van minder dan 25m² per object mogen geplaatst 

worden. 
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Aldus naar waarheid ingevuld 

 

________________________________  ______________________________________ 

Plaats en datum    Handtekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 1 

 

 

Algemene voorschriften voor een meldingsplichtig klein evenement 

 

Algemeen 
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1) Het kleine evenement moet plaatsvinden conform de gegevens verstrekt bij de melding 

2) Alle instructies van politie, brandweer en gemeente moeten strikt worden opgevolgd en 

een kopie van de bevestiging van de melding moet ter plaatse kunnen worden getoond. 

3) Direct omwonende van het kleine evenement moeten uiterlijk 10 dagen voor aanvang 

van het kleine evenement op de hoogte worden gesteld. 

4) De organisatie dient rekening te houden met de omgeving en dient daarbij die maatre-

gelen te treffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht om overlast of 

hinder zoveel mogelijk te beperken. 

 

Afval 

1) De organisatie dient ervoor zorg te dragen dat er voldoende afvalbakken geplaatst 

worden. 

2) Na afloop dient de organisatie ervoor zorg te dragen dat het terrein wordt opgeruimd 

en in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. 

3) Indien het terrein niet volledig is opgeruimd zal de gemeente dit doen op kosten van de 

organisatie. 

 

Geluid 

1) Er moet een maximale geluidnorm worden aangehouden van 75 d(B)a tot 23.00 uur op 

de gevel van de dichtstbijzijnde gevoelige objecten. 

2) Er moet op een vrijdag en zaterdag een maximale geluidnorm worden aangehouden 

van 70 d(B)a tot 24.00 uur op de gevel van de dichtstbijzijnde gevoelige objecten. 

3) Na afloop van het kleine evenement moeten de bezoekers ordelijk en niet luidruchtig 

vertrekken. De organisatie moet hierop toezien. 

 

Schade 

1) Het terrein moet na afloop van het kleine evenement in exact dezelfde staat worden 

achtergelaten als waarin het is aangetroffen. De organisator is aansprakelijk voor de 

schade veroorzaakt door of vanwege het kleine evenement. 

2) Het is in verband met kabels en leidingen in de grond niet toegestaan om uit de bestra-

ting stenen te verwijderen of voorwerpen in de bestrating vast te zetten dan wel in on-

verharde grond te graven of voorwerpen te steken. 

 

 

 

 

Stroom en water e.d. 

1) De organisator is verantwoordelijk voor voldoende stroom-, water-, en toiletvoorzienin-

gen. 

 

Verkeer 

1) Bij het parkeren van zowel deelnemers als bezoekers van het kleine evenement moet 

een onbelemmerde doorgang van de verkeersstromen gewaarborgd blijven. 

 



 

Versie oktober 2021 

Brandveiligheid 

1) Indien gebruik wordt gemaakt van een gasinstallatie, van een bakkraam, een mobiele   

    bakwagen, een Lpg-tank of verwarmingstoestellen dan moet bij dit gebruik worden  

    voldaan aan de aan de daarop van toepassing zijnde voorwaarden gegeven in de  

    acceptatie van de melding. 

2) Indien er een tent geplaatst wordt dan moet dient u zich te houden aan de brandveilig- 

    heidsvoorschriften gegeven in de acceptatie van de melding. 

 

Milieu 

Wij wijzen u erop dat een ieder er zorg voor moet dragen dat verontreinigingen naar bodem, 

water en lucht worden voorkomen. Hierbij kan worden gedacht aan bodembeschermende voor-

zieningen bij de opslag van bodembedreigende vloeistoffen en het verbranden van uitsluitend 

onbehandeld schoon hout bij sfeervuren. Een en ander is geregeld in de zogenaamde zorg-

plichtartikelen in diverse wetgevingen. 


