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1. Inleiding 

Antwerpen is een groeiende stad, waar mensen kunnen wonen, werken, genieten én 
waar ook een bruisend studentleven mogelijk moet zijn!  
Deze combinatie is boeiend, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Het doop- en 
feestcharter probeert hier een antwoord op te bieden. 
 
Het charter behelst afspraken over enerzijds de doopperiode en de activiteiten die dan 
plaatsvinden, anderzijds algemene afspraken die gelden tijdens het hele academiejaar. 
 
Het Antwerpse doopcharter kadert sinds vorig academiejaar in het ‘Vlaams kader voor 
doop- en andere studentikoze activiteiten’.  



2. Afspraken feesten 

Studentenverenigingen organiseren regelmatig feestjes. Zowel op het privédomein (café, 
nachtclub, feestzaal,..) als op het openbaar domein. 
Tijdens het academiejaar vragen we om onderstaande afspraken te respecteren. 
 
• Feestje op privédomein (café, feestzaal, nachtclub, …) 

o Meld deze trimestrieel via studentenactiviteiten@antwerpen.be. 
o Voorzie medewerkers om alles in goede banen te leiden en als aanspreekpersoon 

mocht er iets voorvallen. 
o Respecteer de maximumcapaciteit van de zaal. 

• Op openbaar domein  
o Evenemententoelating is verplicht via www.antwerpen.be/evenementen. 
o Hou je aan de voorwaarden die in deze toelating worden opgelegd. 
o Informeer buurtbewoners als er overlast kan verwacht worden (vb. muziek op 

openbaar domein).  
o Voorzie nuchtere, aanspreekbare medewerkers. 

 

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


3. Afspraken dopen en 
doopgerelateerde activiteiten 

A. Algemene afspraken 
 

• Het gaat om activiteiten die plaats vinden tussen 1-10-2020 tot en met 31-10-2020 
(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, dus 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, dus ook tijdens deze 
activiteiten. 

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


3. Afspraken dopen en 
doopgerelateerde activiteiten 

B. 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 preses, vice-preses of schachtenmeester aanwezig is. 
 

 
 



3. Afspraken dopen en 
doopgerelateerde activiteiten 

C. Afspraken dopen 
 
De Doop is een ritueel waar schachten tal van activiteiten moeten ondergaan. Meestal 
vindt dit plaats op de openbare ruimte.  
 
• 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! 
 



3. Afspraken dopen en 
doopgerelateerde activiteiten 

C. Afspraken dopen 
 
• Dooplocaties 

o District Antwerpen: er kan enkel gedoopt worden op de gefaciliteerde plaatsen 
 twee locaties aan de Scheldekaaien (Cruiseterminal en aan de Sint-

Michielskaai), 
 locatie Sloepenweg, 
 locatie aan de Konijnenwei. 

o District Borgerhout: Spoor Oost. 
o District Wilrijk: Officiersplein te Fort VI. 
o Andere districten: Geen gefaciliteerde plaatsen voorzien. Wordt per aanvraag 

bekeken. 
 
• De bovenstaande dooplocaties in district Antwerpen, Borgerhout en Wilrijk zullen 

gefaciliteerd worden door stad Antwerpen.  
> > Toiletten en containers worden voorzien. 

 



4. Ondersteuning en werkwijze 
 stad Antwerpen 

 
Tijdens de doopperiode zijn er een 200 à 250-tal studentenactiviteiten die plaatsvinden in 
de gekende studentengebieden. Stad Antwerpen tracht zo veel mogelijk van deze 
activiteiten toe te laten. 
 
Let wel! Overlap in verschillende aanvragen is mogelijk. 
• Stad Antwerpen zal de activiteit die eerst aangevraagd werd voorrang geven. Het is dus 

van belang dat de activiteiten op tijd, en best zo vroeg mogelijk, worden aangevraagd. 
• We zullen eerst vragen om de activiteit van locatie of uur/datum te verzetten. We 

streven er immers naar om de aangevraagde activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. 
• Ook wanneer een plein overbevraagd wordt, kan het zijn dat we vragen om de 

activiteit op een andere locatie te laten doorgaan. 
 

 
 



4. Ondersteuning en werkwijze 
 stad Antwerpen 

 
Studentenverenigingen die activiteiten organiseren die de buurt ten goede komen (bvb 
schachten een plein/parkje laten opruimen) kunnen hiervoor ook financieel gesteund 
worden.  
 
Dit wordt per district geregeld, en kijk je best na op de respectievelijke districtspagina. 
Bijvoorbeeld: 
 
• District Antwerpen  
• District Wilrijk 
 
 
 
 

https://www.antwerpen.be/nl/info/5e31aeb1588295bbc76d562c/buurtboost-in-district-antwerpen
https://www.antwerpen.be/nl/info/5e31aeb1588295bbc76d562c/buurtboost-in-district-antwerpen
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-wilrijk-1/buurtbouwers/poetsactie-in-wilrijk-geef-uw-buurt-een-boost


5. Praktische info 

Digitale ondertekening doop- & feestcharter 
• Download het doop-en feestcharter hieronder en lees het nog eens rustig na! 
• Onderteken via de digitale module op www.kickoffantwerpen.be uiterlijk dinsdag 30 

juni 2020. 
• Ondertekening = voorwaarde om een positief antwoord te krijgen op doop- en 

doopgerelateerde activiteiten. 
• Vlaams kader van doop en andere studentikoze activiteiten vind je hier 
 
Vragen over het doop- & feestcharter? 
• Stel ze via studentenactiviteiten@antwerpen.be  
 
Vragen aan lokale politie Antwerpen? 
• Stel ze via deblauwelijn@politie.antwerpen.be  of 0800/123 12 
• vraag naar de campusagent 
 

 

http://www.kickoffantwerpen.be/
https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Vlaams kader doop- en andere studentikoze activiteiten.pdf
mailto:studentenactiviteiten@antwerpen.be
http://www.kickoffantwerpen.be/
mailto:deblauwelijn@politie.antwerpen.be


Samen bouwen we aan 
een bruisende en 
leefbare studentenstad 
 
 


