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Aanvraagformulier vergunning evenement, wedstrijd e.d. 
U dient dit formulier - volledig ingevuld - ten minste 6 weken voor aanvang van het evenement, wedstrijd e.d. 
in te leveren bij of op te sturen naar: 
 
de burgemeester 
van de gemeente Terschelling 
Postbus 14 
8880 AA WEST-TERSCHELLING 
 
Nadere inlichtingen zijn telefonisch op werkdagen te verkrijgen bij team Publiek, bereikbaar via 
telefoonnummer 0562-446244 
 
1. Gegevens aanvrager/organisator 
     

a. Naam aanvrager/organisator 
 
b. Naam contactpersoon 

 
c. Adres (straat + huisnummer)  

 
d. Postcode en Woonplaats 

 
e. Telefoonnummer/Mobiel 

 
f. E-mailadres 

  
2. Wat voor evenement organiseert u? 

(s.v.p. naam en korte omschrijving van evenement/wedstrijd invullen) 
 

 
 
 
 
3. Waar wordt het evenement/de wedstrijd gehouden? 

(s.v.p. straat en locatie zo exact mogelijk invullen) 
 
 
 
 
 
Bij een buitenlocatie dient u een situatietekening, routebeschrijving of plattegrond bij te voegen, waarop is 
aangegeven waarde activiteiten plaats vinden en waar onder andere podia, uitgangen, nooduitgangen, 
attracties, plaats kramen, afzetmateriaal zoals dranghekken, toiletten, geluidsapparatuur ed. worden 
opgesteld. (s.v.p. exacte afmetingen en schaal meldingen) 

 
4. Wanneer wordt het evenement/de wedstrijd gehouden? 

(s.v.p. data en tijdstippen aanvang en beëindiging invullen) 
datum/data: 

tijdstip(pen) aanvang: 

tijdstip(pen) beëindiging: 

 



Aanvraagformulier evenementen, wedstrijd  e.d. 2 

data opbouw/afbouw: 

5. Aantal te verwachten deelnemers en/of bezoekers aan het evenement/de wedstrijd: 
 

Deelnemers:  

Publiek: 

 

6. Welke maatregelen treft u om het evenement of de wedstrijd ordelijk te laten verlopen? 
(bijvoorbeeld verkeersregelaars, toezicht op parkeren, ordecommissarissen, beveiligingsfunctionarissen) 

 
 
 
7. Zijn er in de omgeving parkeervoorzieningen gecreëerd?         JA  NEE 

Zo ja: op welke wijze? 
 
 
 
 
8. Is er inzet nodig van hulpdiensten (beschikbaarheid politie, ambulance, brandweer, EHBO etc.)? 

 JA    NEE 
Zo ja: van welke hulpdiensten? 

 
 
9. Wordt er standplaats ingenomen?  JA    NEE 

Zo ja: s.v.p. hieronder invullen: 
Aantal Voorwerp Afmeting 
 Kraam  
 Tent  
 Podium  
 Tribune  
 Terras  
 Bar  
 Spandoek  
 voertuig  
 kermisattracties  
 Overige, te weten  

 
10. Wilt u straten of gedeelten van straten afsluiten?  JA    NEE 

Zo ja: 
a. Soort afzetmateriaal (dranghekken e.d.) 

b. Op welke plaats(en)? 

 
 
 
11. Wordt er geluid/muziek ten gehore gebracht?  JA    NEE 

Zo ja: 
a. Waarvoor wordt de muziek/geluid ten gehore gebracht? (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) 

 het doen van aankondigingen 
 als achtergrond muziek 
 optreden van artiesten/play-back-show/festival/anders, te weten: 
 vertonen van films 
 

b.   Hoe wordt de muziek! het geluid ten gehore gebracht? 
      Akoestisch 
      Versterkt 
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12. Voor het schenken van alcoholhoudende drank dient u een aparte aanvraag te doen. Houdt u er 

rekening mee dat het slechts bij uitzondering wordt toegestaan om alcohol te schenken buiten een 
bestaande horecagelegenheid en/of het daarbij behorende terras. Het 
vergunningaanvraagformulier hiervoor staat ook op onze website (model Cl). 

 
Wilt u een aanvraagformulier ontvangen?  JA    NEE 
 

13. Welke goederen of etenswaren worden er verkocht? 
 
 
 

14. Worden er sanitaire voorzieningen geplaatst?  JA    NEE 
 

15. Wordt er afvalwater geloosd?  JA    NEE 
 

16. Welke maatregelen treft u om het terrein na afloop schoon achter te laten? 
 
 
 

17. Wordt er een kansspel georganiseerd, bijvoorbeeld een verloting?  JA    NEE 
Indien ja, dan dient hiervoor een aparte vergunning aan te vragen. Het vergunningaanvraagformulier 
hiervoor staat ook op onze website. 
 

18. Wordt er tijdens het evenement reclame gemaakt?  JA    NEE 
Zo ja, op welke wijze? 

 
19. Indien het evenement, wedstrijd niet plaats vindt op gemeentelijke grond dient u een verklaring 

van toestemming van de eigenaar/gebruiker van de grond bij uw aanvraag te voegen. 
 

20. Overige activiteiten, die niet zijn vermeld in dit formulier, maar wel een onderdeel vormen van het 
door u te organiseren evenement/wedstrijd: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Indien u in het bezit bent van een draaiboek/programma voor het door u te houden evenement, 
wordt u verzocht een exemplaar hiervan bij te voegen. 
 
 
Aldus naar waarheid ingevuld 
Datum:       Plaats:   . 
 
Handtekening aanvrager 
 
 

    
  
 
De door u verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Verwerking van 
deze gegevens vindt plaats overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. 


