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Wie we zijn?  

• Antwerpse studentenraden  

• Antwerpse studentenclubs  

• STAN  

• Schepen van Onderwijs en Jeugd  

• Politie  



Wat we doen?  

• Buurtoverlast  

• Mobiliteit  

• Betaalbaar op kot  

• Feestmateriaal  

• Dopen en Welkomstrituelen  

• Studentvriendelijkheid  



Bij ons komen?  



Een evenement  

organiseren ? 
 
 

 

 
 
Gilles van der Stuyft  

Stad Antwerpen, openbaar domein & vergunningen 

 

 



2022 wordt een zeer druk jaar 

 

• Knaldrang na corona 

• Meer aanvragen met grotere impact (bv. middag TD) 

• Planning is vol 

• Spreiding wordt nog belangrijker 



Tips voor een succesvol evenement 

 

• Vraag op tijd aan 

• Wees realistisch, flexibel en respectvol  

• Kijk verder dan de hot spots 

• Lees www.antwerpen.be/evenementen voor je een aanvraag 

doet 

• Balans tussen bruisende en leefbare stad blijft belangrijkste 

http://www.antwerpen.be/evenementen


Belangrijkste aanspreekpunten 

 

Dossierbeheerder evenemententeam 

• Voor vragen over jouw specifiek dossier 

• Zorgt voor nodige administratieve ondersteuning (bv. adviezen en 

toelating) 

• Organiseert niet voor jou 

STAN 

• Algemene vragen studentenbeleid 

• Raadplegen voor je een dossier indient in functie van haalbaarheid 



 

 

 DOOP- & FEESTCHARTER  
 

 

 

 

 

 

 

 
Maarten Druyts  

buurtregisseur stad Antwerpen, binnenstad 

 

 

 

 



Waarom het doop- & feestcharter? 

Wederzijdse afspraken zodat de dopen, doopgerelateerde activiteiten en 

feesten goed kunnen verlopen: do’s-en-don’ts, ondersteuning van de stad in 

kaart en somt afspraken op om feesten & dopen te organiseren. 

• Behelst ook alle afspraken van het Vlaams Doopkader 

• Ondertekening is voorwaarde voor organisatie activiteiten tijdens het 

academiejaar & evenemententoelating 

• Onderteken online uiterlijk vrijdag 8 juli 2022 via 

www.kickoffantwerpen.be   

 

http://www.kickoffantwerpen.be/


Feestje op privédomein (café, feestzaal, nachtclub, …) 

• Meld deze trimestrieel via studentenactiviteiten@antwerpen.be. 

• Voorzie medewerkers om alles in goede banen te leiden en als 

aanspreekpersoon mocht er iets voorvallen. 

• Respecteer de maximumcapaciteit van de zaal. 

Op openbaar domein  

• Evenemententoelating is verplicht via www.antwerpen.be/evenementen. 

• Hou je aan de voorwaarden die in deze toelating worden opgelegd. 

• Informeer buurtbewoners als er overlast kan verwacht worden (vb. muziek 

op openbaar domein).  

• Voorzie nuchtere, aanspreekbare medewerkers 

Afspraken feesten 

mailto:studentenactiviteiten@antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/evenementen


Afspraken dopen en doopgerelateerde activiteiten 

• Het gaat om activiteiten die plaatsvinden tussen maandag 3-10-2022 tot en met zondag 30-10-

2022 (uitgezonderd de ontgroening). 

• Alle activiteiten van studentenverenigingen in deze periode worden aangevraagd via een 

evenementenaanvraag (ook deze op privédomein). 

• Studentenverenigingen zijn zelf verantwoordelijk om na een activiteit de openbare ruimte proper 

achter te laten. 

• Er geldt een absoluut verbod op slachtafval, of activiteiten met levende of dode dieren. 

• Openbare dronkenschap is altijd verboden, ook tijdens deze activiteiten. Het presidium kijkt hier 

mee op toe. 

• De fysieke en psychische integriteit van de deelnemers worden steeds gerespecteerd. 

• Bij deelname van minderjarigen adviseren we om de ouders/voogd in kennis te stellen. Sterke 

dranken zijn altijd verboden voor minderjarigen, ook tijdens deze activiteiten. 

 

http://www.antwerpen.be/evenementen
http://www.antwerpen.be/evenementen


Afspraken doopgerelateerde activiteiten 

Doopgerelateerde activiteiten zijn alle activiteiten tijdens de doopperiode, uitgezonderd de doop zelf. 

Concreet: Verkoop, dril, (schachten)kroegentocht, schachtenweek, doopstoet, ontgroening, … 

 

• Er wordt met aandrang gevraagd om deze activiteiten te organiseren op openbaar domein, 

uitgezonderd de verkoop die niet op openbaar domein mag plaatsvinden. 

• De activiteiten die plaatsvinden op openbaar domein, kunnen plaatsvinden tussen 10u en 22u. 

• Er wordt geen gebruik gemaakt van etenswaren. 

• Wanneer er sprake is van doopmeesters, maak gebruik van het modelcontract dat werd 

opgesteld door het Antwerps Studentenoverleg. 

• In district Antwerpen kunnen drils enkel doorgaan op de pleinen die opgenomen zijn in het 

charter. In andere districten wordt telkens per aanvraag bekeken wat mogelijk is. 

• Drils en andere grote activiteiten op openbaar domein kunnen enkel plaatsvinden  

wanneer de praeses, vice-praeses of schachtenmeester aanwezig is. 

 



Afspraken dopen 

• De doop kan plaatsvinden op openbaar domein, tussen 10u en 24u. 

• Tijdens de doop mag er wel gebruik gemaakt worden van etenswaren (maar 

dus niet van slachtafval!). 

• Ook hier: na de doop wordt de locatie netjes achtergelaten. Wij adviseren 

sterk om te werken met een zeil! 

• In district Antwerpen kunnen de dopen doorgaan op de pleinen die 

opgenomen zijn in het charter. In district Wilrijk wordt ook een doopplaats 

gefaciliteerd. 

 

Meest voorkomende overtredingen tijdens de voorgaande doopperiodes: 

• Nachtlawaai (al dan niet in combinatie met openbare dronkenschap) 

• Wildplassen 

• Drills na 22u (en dan voornamelijk individuele drills na verkopen) 

• Doopactiviteit zonder toelating/aanvraag 

 

 



Praktische info 

Digitale ondertekening Doop- & Feestcharter 

• Download het Doop- en Feestcharter en lees het nog eens rustig na! 

• Onderteken via de digitale module op www.kickoffantwerpen.be uiterlijk vrijdag 8 juli 

2022. 

• Ondertekening = voorwaarde om een positief antwoord te krijgen op doop- en 

doopgerelateerde activiteiten. 

• Vlaams kader van doop- en andere studentikoze activiteiten, vind je op 

www.kickoffantwerpen.be 

 

Vragen over het Doop- & Feestcharter? 

• Stel ze via studentenactiviteiten@antwerpen.be  

 

 

 

http://www.kickoffantwerpen.be/
http://www.kickoffantwerpen.be/
http://www.kickoffantwerpen.be/
mailto:studentenactiviteiten@antwerpen.be


VRAGEN? 



Panelgesprek 

Sprekers 

• Jinnih Beels, Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd 

• Dette van Zeeland, procesbegeleider Het Grote Doopdebat 

• Veerle Hendrickx, algemeen directeur Karel de Grote Hogeschool  

• Jacob Reyniers, preses Mythica 2021 — 2022 

• Kayleigh Meyvis, preses Aymie 2020 — 2022 

 Moderator: Mathieu Bollaert 
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Merci dat jij er bent  

voor de Antwerpse student.  

Het nieuwe academiejaar  

ligt aan je voeten, ga ervoor! 


