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HET DORPSHUIS: 

ACTIVITEITENFICHE 
 

Wij vragen je om deze activiteitenfiche zo snel en nauwkeurig mogelijk in te vullen en dit ten laatste 

14 dagen vóór uw activiteit te bezorgen aan Veerle Vandoorne, onthaalmedewerker van het 

Dorpshuis via mail naar veerle.vandoorne@zbharelbeke.be. Op die manier kunnen wij zo goed 

mogelijk op je wensen en verlangens inspelen qua materiaal en drank.  

 

1. ACTIVITEIT EN VERANTWOORDELIJKE 
Organisatie / Vereniging  

Naam contactpersoon  

Telefoon / GSM  

Email  

Aangevraagde infrastructuur  

Dag en datum activiteit  

Aard en omschrijving van de activiteit (indien met eten en/of beroep doend op een traiteur, gelieve 

dit hier te vermelden):  

 

 

Klaarzetten vanaf:  

Klaarzetten dag vooraf (indien mogelijk)  

Badge afhalen op: (datum + uur) 

(op weekdagen van 8u30 – 17u30) 

 

 

 

2. GEWENST MATERIAAL & BENODIGDHEDEN  

1.1  TECHNISCH MATERIAAL 
Beamer polyvalente zaal & scherm:  

Witbord met stift:  

Micro & statief (2)  

Aantal? ……. 

Mobiele beamer (2)  

Aantal? .…… 

Partytafels (10)  

Aantal ……. 

Koffieperculator 100 tassen (2) 

Aantal? ……. 

Mobiel projectiescherm (2)  

Aantal? ……. 

Klankinstallatie polyvalente zaal:  

Mobiele mediaspeler :  

Radio cafetaria:  

Mobiele wand open: Ja     Neen  TV cafetaria:  

Audiokabel:   Podium in PZ:   

Aantal stukken (1 op 2 meter)? ……. 

mailto:veerle.vandoorne@zbharelbeke


                                       
 

                                  Activiteitenfiche Dorpshuis De Rijstpekker                                            2 
 

1.2 DRANK 
Er wordt gewerkt met een vaste drankleverancier. In principe kunnen enkel de dranken die geleverd 

worden door brouwerij Debrabandere, geschonken worden. Als zij echter de gewenste drank niet 

kunnen leveren of als er geen gelijk(w)aardig alternatief in hun gamma zit, mag de zaalgebruiker, 

indien dit vooraf gemeld wordt, zelf drank meebrengen. Hieronder kunnen jullie het aantal bakken 

invullen van de dranken die nodig zijn op de avond van de activiteit.  

 

DRANKEN PRIJS PER VAT / 

FLES (€) 

AANTAL GEVRAAGDE 

BAKKEN 

Vat Bavik Pils 50 L   135,67  

Vat Cola 30l 31,63  

Westmalle triple  1,72  

Westmalle dubbel 1,34  

Petrus Blond 1,27  

Fruitsap 1l 1,79  

Schweppes 20cl 0,44  

Eaumega Orange 0,47  

Eaumega Citroen 0,47  

Eaumega Ice tea 0,47  

Cola Light 20cl 0,34  

Coca Cola 0,55  

Coco Cola light 0,55  

Plat water Bonval 1l 0,58  

Spuitwater Bonval 1l 0,58  

Cola Bonval 1l 1,01  

Pils bakken 25cl 0,66  

Petrus Rood Bruin 1,10  

Carlsberg 1,21  

Kriek 1,09  

Duvel 1,69  

Fancy 0,68  

Petrus Speciale 1,03  

Kwaremont 1,32  

Wieze 1,52  

 

Wij brengen volgende dranken (enkel wijn, aperitieven en koffie) zelf mee:  
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LET OP:  

− Kookactiviteiten gaan uitsluitend door in de keuken.  

− De badge van het Dorpshuis De Rijstpekker kan afgehaald worden op weekdagen 

tussen 8u30 & 17u30. Op dit moment krijgt de zaalgebruiker uitleg over de 

aangevraagd materialen en de huishoudelijke regels. 

− Het podium staat standaard niet opgesteld. 

− Eventueel aangebrachte schade wordt door verrekend aan de zaalgebruiker! 

− Het meebrengen van EIGEN BIEREN en FRISDRANKEN is niet toegelaten! 

− Lichten in WC’s en inkom gaan automatisch uit.  

− Theelichtjes mogen enkel gebruikt worden in kaarsenhouders.  

− Indirecte verlichting aan ramen van cafetaria blijven ’s nachts branden. 

− Enkel in uiterst dringende gevallen: tel. zaalverantwoordelijke 0499 77 09 57. 

 

3. OPMERKINGEN EN VRAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


