
AFSPRAKENNOTA ‘T SOK 

 

 

Naast de bepalingen opgenomen in het algemeen verhuurreglement willen we graag nog 

enkele –meer praktische- afspraken met u maken. Deze afspraken verduidelijken 

bepalingen in het verhuurreglement en maken er dus integraal deel van uit. 

 

 

VERANTWOORDELIJKE ZAAL 

 

De verantwoordelijke voor ’t Sok is dhr. Danny Maes, Princessestraat 75 bus 33, 

telefonisch te bereiken op 051/31.44.40 of 0474/99.22.56 of via mail op sok@izegem.be  

 

U kan met hem alle praktische afspraken maken, gelieve zijn richtlijnen en de 

aanwijzingen te volgen. Hij controleert ook of alles in orde gebeurt. U dient met hem af 

te spreken minstens een week voor het doorgaan van de activiteit. 

 

 

WELKE INFRASTRUCTUUR KAN WORDEN VERHUURD EN WAARVOOR? 

 

Het ’t soK bestaat uit volgende zalen: de kleine zaal, de achterzaal en de grote zaal. 

 

U kan de kleine zaal en de achterzaal gebruiken voor vergaderingen, voordrachten, 

tentoonstellingen, netwerkevenementen  

De grote zaal kan je gebruiken voor vergaderingen, voordrachten, tentoonstelligen, 

netwerkevenementen en activiteiten met verenigings- of familiaal karakter, fuiven en 

electronisch versterkte optredens. 

 

Fuiven en elektronisch versterkte optredens in ’t Sok moeten steeds aangevraagd worden 

op het College van Burgemeester en Schepenen.   

 

Als in het ‘t soK  muziek elektronisch versterkt wordt, zijn de volgende categorieën van 

geluidsnormen van toepassing: 

 

- Het maximaal geluidsniveau situeert zich tussen  85 dB(A) LAeq,15min en 95 dB(A) 

LAeq,15min. In dit geval zijn metingen verplicht ter hoogte van de mengtafel of een 

andere representatieve meetplaats. Er mag getoetst worden aan 102 dB(A) LAmax,slow. 

 

- Het geluidsniveau  is hoger dan  95 dB(A) LAeq,15min en bedraagt maximaal 100 

dB(A) LAeq,60min. In dit geval zijn metingen en registraties verplicht ter hoogte van de 

mengtafel of een andere representatieve meetplaats. Er mag getoetst worden aan 102 

dB(A) LAeq,15min. Er moeten gratis oordopjes ter beschikking van het publiek gesteld 

worden. 

 

Een geluidsmeter en oordopjes kan u verkrijgen bij de uitleendienst. 

www.organiseren.izegem.be  

 

Fuiven/optredens (Activiteiten met geluidsniveaus hoger dan  95 dB(A) LAeq,15min maar 

lager of gelijk aan 100 dB(A) LAeq,60min) kunnen plaats vinden in het ‘t soK indien ze 

niet langer dan 3 uur duren en zich situeren tussen 12u en middernacht.  

Activiteiten die langer dan drie uur duren en/of na middernacht plaats vinden, kunnen 

slechts 12x per jaar worden toegestaan per infrastructuur. Voor al deze activiteiten dient 

er een toestemming te zijn van het college van Burgemeester en Schepenen.  

We hanteren hiervoor het ‘wie eerst komt, eerst maalt’-principe. Indien u een dergelijke 

activiteit organiseert, dan vragen wij u om de dichte buurt via flyers hiervan op de 

hoogte te brengen. 

mailto:sok@izegem.be
http://www.organiseren.izegem.be/


Op het einde van de fuif/optredens mag er geen muziek meer gespeeld worden. Dat wil 

zeggen dar er buiten geen lawaai meer mag zijn. Bij opkuis mag er wel 

achtergrondmuziek gespeeld worden, deze mag buiten echter niet hoorbaar zijn. 

 

Indien u een fuif of een elektronisch versterkt optreden organiseert vragen wij u om de 

dichte buurt via flyers hiervan op de hoogte te brengen. 

 

WAT IS ER AANWEZIG IN DE ZAAL? 

 

In de bijlage kan u een overzichtslijst terugvinden van alle materiaal dat aanwezig is in 

de zaal.  Een plan van de zaal kan je terugvinden op www.organiseren.izegem.be. Deze 

zaken behoren toe aan de zaal en hiervoor dient niet extra betaald te worden. Ontbreekt 

u nog zaken? Via het verhuurreglement materiaal kan u bijkomend materiaal huren. 

 

 

VEILIGHEID EN CONTROLE 

 

 

De organisator is verantwoordelijk voor de voorschriften van gemeentelijke en 

provinciale aard, de rijkstaksen op vertoningen, politiereglementen, de wet van de 

handelspraktijken en de arbeidswetgeving. 

 

De organisator is verantwoordelijk voor de handhaving van het rookverbod in de zaal. 

 

Niet-elektrische verlichtingstoestellen (kaarsen, olielampjes, petroleumlampen,…) en 

warmhoudtoestellen met open vuur zijn verboden. 

 

De organisatie van een evenement (vanaf 100 personen) dient voorafgaandelijk positief 

geadviseerd te worden door de veiligheidscel van de politie. Dit advies kan aangevraagd 

worden bij politiezone RIHO via http://www.politiezoneriho.be/evenement.php 

 

 

 

OPRUIMEN EN SCHOONMAAK 

 

Alle aanwezig materiaal heeft een vaste plaats. De schema’s hiervan hangen in de 

desbetreffende ruimtes. 

 

Na gebruik dient de zaal schoongemaakt te worden. Het nodige materiaal is hiervoor 

aanwezig. 

 

 

ETEN EN DRINKEN 

 

 

Het is niet toegelaten te barbecueën of te frituren onder de luifel op het terras. 

 

Voor het bereiden van maaltijden in de zaal wordt enkel het gebruik van het aanwezige 

kookeiland toegestaan. Rookmelders en drukknoppen mogen onder geen enkele 

omstandigheid uitgeschakeld worden. 

 

Vanaf 2010 is het verkopen van alcohol geregeld via de Wet van 24 januari 1977 

betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de 

voedingsmiddelen en andere producten.  

 

http://www.organiseren.izegem.be/
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• Het is verboden om elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte 

hoger is dan 0,5 %, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan minzestienjarigen. 

• Van elke persoon die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag 

worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan zestien. 

• Het is verboden om sterke drank, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan 

minachttienjarigen.  

  

De organisator van een fuif/elektronisch versterkt optreden waar alcohol wordt 

geschonken is verplicht om een bandjessysteem te gebruiken die de controle op leeftijd 

garandeert. 

 

In ‘t SOK mag er sterke drank worden geschonken op voorwaarde dat het om een 

voorgemixte cocktail gaat met aan maximum van 20% alcohol. Dit moet wel door de 

aanvrager zelf voorzien worden en opgegeven zijn in het algemeen aanvraagformulier 

dat je kan terugvinden op de site www.organiseren.izegem.be  

 

Voor een fuif of optreden ben je verplicht om plastic bekers te gebruiken. Voor andere 

activiteiten ben je hiervoor vrij. De bekers worden door de aanvrager zelf voorzien. 

 

 

SABAM EN BILLIJKE VERGOEDING 

 

 

Voor ’t soK betaalt de stad billijke vergoeding (uitvoerrechten), maar op basis van 

activiteiten zonder drank en dans. Indien uw activiteit hier niet aan beantwoordt, dient u 

een bijkomende aanvraag te doen. Dit kan via 

https://www.debillijkevergoeding.be/Content/general-main.asp 

 

Ook met Sabam (auteursrechten) dient u zich (afhankelijk van de activiteit) in orde te 

stellen. Dit kan via http://www.sabam.be/nl 

 

 

 

SPECIFIEKE BEPALINGEN EIGEN AAN DE ZAAL 

 

 

Het is verboden om ramen, deuren, muren, vloeren, enz. te benagelen, te beplakken of 

te beschrijven.  Hechtingsmiddelen die zonder sporen of schade na te laten verwijderd 

kunnen worden, mogen wel gebruikt worden.  

 

Het gebruik van de uitschuifbare tribune kan enkel door hiervoor opgeleide personen. 

 

Het verplaatsen van de dimmers kan enkel door hiervoor opgeleide personen. 

 

Het is verboden de toneelgordijnen manueel te bedienen.  De gordijnen openen en 

sluiten enkel elektronisch. 

 

Het leveren, opbouwen en afbreken van decors of alle andere benodigdheden dient te 

gebeuren binnen de dagen dat de zaal aangevraagd werd. 

 

http://www.organiseren.izegem.be/
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U ZIET DOOR DE BOMEN HET BOS NIET MEER? 

 

U hebt vragen of zoekt ondersteuning bij het organiseren van een evenement? Neem 

gerust contact op met de Dienst VES. 

 

Dienst VES (Verenigingen, Evenementen en Samenleving) 

Korenmarkt 10 

8870 Izegem 

 

ves@izegem.be 

051/337 303 

 

 

 

BIJLAGE: OVERZICHT MATERIAAL EN TECHNISCHE BEPALINGEN 

 

Algemeen: 

 

De polyvalente zaal van ’t soK is 23,5m x 10,5m. 

De achterzaal van ’t Sok is 10m x 4m 

De Bar van ’t Sok is 14m x 5m 

 

Technisch (licht, geluid en projectie): 

 

Er bevinden zich 4 vaste lichttrekken aan het plafond. 

- 1ste trek op 1m van de achterwand 

- 2de trek op 4m van de achterwand 

- 3de trek op 8m van de achterwand 

- 4de trek op 12m van de achterwand 

- 10 dimmers per trek van telkens 2000w 

- 4 dimmer prikpunten aan de achterwand telkens 2000w 

 

Licht: 

- 2 x dimmer ADB Eurorack 50plus 24 channels 2000w 

- 12 x par 64 lamp cp62 

- 3 x ACP 1000w 

- 15 x ADB PC C103 1200w 

- 6 x PC 500w 

- 1 x profile DS105 1200w 

- DAP showmaster 48 DMX controller 

 

Geluid 

 

- 4 x Hortus 15”  2 x front / 2 x monitor 

- 2 x Hortus 12” Delay 

- 3 x Hortus A-serie versterker 

- 1 x Stagebox 30m 16 inputs + 4 outputs 

 

Projector 

 

- 1x Sanyo DHT-100L / 6500 ansilumen 

- VGA-aansluitpunt achterkant zaal vloer-niveau alsook tribune-niveau 

 

Backstage 

 

- 236 stoelen op 5 karren 
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- 63 tafels op 4 karren 

- 14 aperitieftafels op 2 karren 

- 15 podiumelementen op 3 karren 

- 1 driedelige ladder 

- 6 rijen tribunestoelen 

- 10 leuningen voor de tribune 

- 1 kuiskar + 2 emmers + stoffer en blik 

- 1 veegborstel (1m) 

- 1veegborstel (60 cm) 

- 1 veegborstel (klein) 

- 3 trekkers 

- 1 schuurborstel 

  

Artiestenruimte 

 

- 4 tafels 

- 1 kapstokrek met 20 kleerhangers 

- 4 vuilnisemmers 

 

Bar 

 

- 6 koelkasten 

- 2 spoelbakken 

- 4 vuilnisbakken 

- 2 kapstokrekken met 40 kleerhangers 

 

Tribune (uitschuifbaar) 

 

-  zitplaatsen 


