Stappenplan vrijgezellenfeest
1) Begin op tijd
2) Maak een gastenlijst
3) Bepaal 1 datum (en 1 alternatieve datum)
4) Bepaal kaders, tijd, budget en evt beperkingen
5) Bepaal je prioriteiten
6) Maak een voorstel, met de alternatieven daarbij
7) Informeer naar de beschikbaarheid van locaties, betrokken bedrijven en de
kosten.
8) Maak een definitieve planning en reserveer bij betrokken bedrijven
9) Maak de deelnemerslijst definitief
10) Bezorg de vrijgezel een geweldig leuke dag

Begin op tijd
Je moet een vrijgezellenfeest regelen; je staat voor een heet vuur. Drie
maanden vóór de bruiloft is eigenlijk wel het minimum waarop je moet
beginnen. Het initiatief van een vrijgezellenfeest ligt meestal bij de zus/broer,
of beste vriend(in) van de vrijgezel. Het is ongebruikelijk dat de vrijgezel zelf
een actief aandeel heeft in de organisatie, maar het is niet verboden. Met
name in het voorjaar zijn er veel meer trouwerijen, dus ook
vrijgezellenfeesten. Activiteitenorganisaties zitten dan vaak veel sneller
volgeboekt dan in januari.
Maak een gastenlijst
Probeer hierbij te denken vanuit de wensen van de vrijgezel. Wie zou de
vrijgezel graag bij haar/zijn feest willen hebben (en wie NIET).
Tip: Probeer tactvol afscheid te nemen van “verplichte figuren” die eigenlijk
niet bij deze dag of gezelschap passen, of een reputatie hebben problemen te
veroorzaken als er drank in het spel is. Je taak is de vrijgezel een leuke dag
te bezorgen; je bent geen kinderoppas voor lomperiken. Indien deze gasten
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toch persé mee willen, raden wij je aan ze het vuur aan hun schenen te
leggen. (Als hulpmiddel zou je de bijgevoegde gastenlijst kunnen gebruiken).
Bepaal de datum
Twee weken voor de bruiloft is heel gebruikelijk. Het is niet handig je
vrijgezellenfeest kort voor de trouwdag te laten plaatsvinden. Stel, er komt
een kink in de kabel, heb je nog maar weinig uitwijkmogelijkheden.
Tip: Maak het jezelf gemakkelijk en houd een alternatieve datum achter de
hand. Maak deze niet publiekelijk bij de deelnemers bekend, anders krijg je 2
groepen, eentje voor iedere datum. De door jou geplande datum zal als een
lopend vuurtje rondgaan.
Bepaal kaders
Zorg dat je duidelijk hebt wat je NIET wilt. Wat zijn de maximum kosten, zijn
er mensen met beperkingen (tijd, fysiek, budget), hoe ver wil je reizen e.d. ?
Dan ga je kijken wat je wel leuk zou lijken voor de groep feestgangers. Welke
activiteiten zou je willen doen? Wil je ’s avonds nog op stap? Heb je vervoer
nodig, of kun je dat in eigen hand houden? Ga hierbij niet je eigen voorkeur
te vuur en te zwaard in de planning proberen te verdedigen.
Stel prioriteiten
Veel organisatoren van vrijgezellenfeesten lopen spaak op de verkeerde
prioriteiten. Indien je eerst een feestbus regelt met chauffeur, en een etentje
boekt in een sjiek restaurant, kan het zijn dat je budget niet toerijkend meer
is voor een leuke activiteit en gezellig stappen. Wat is het belangrijkste
onderdeel van jullie vrijgezellenfeest? Welke onderdelen zijn minder
belangrijk, of kunnen anders worden ingevuld.
Stel, de vrijgezel in kwestie is eigenlijk helemaal niet zo’n uitgaanstype,
overweeg gerust het avond deel thuis te doen, ga iets lekker te eten halen,
en drink rustig een drankje aan de keukentafel.
Indien je moeite hebt met je planning binnen het budget te houden, laat de
minder belangrijke onderdelen vervallen. Vandaar dat het wel handig is om
meerdere ijzers in het vuur te hebben liggen.

Maak een voorstel
Je hebt de kaders duidelijk; je weet wat je wel en niet wilt. Nu word het tijd
om met een leuk programmavoorstel iedereen in vuur en vlam te zetten van
enthousiasme.
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Bijvoorbeeld: Je haalt met 17 personen de vrijgezel tegen 11 uur op en gaat
met je groep lunchen. Aansluitend gaan jullie met een gehuurde bus naar een
activiteitenorganisatie en gaan daar leuke dingen doen. Vervolgens haalt de
bus jullie weer op, om in de stad uit eten en op stap te gaan. Midden in de
nacht komt de bus jullie weer ophalen en gaat iedereen naar huis.
Kosten
Lunch 15,50 p.p. (279,-)
Bus 860,Quadrijden 44,- p.p. (792,-)
Brandweergame 32,50 p.p. (585,-)
Eten & enkele uren drankafkoop 50,- p.p. (900,-)
Nog wat drankjes na je eet- en drank arrangement 20,- p.p. (360,-)
Het totaalbedrag 3776,- wordt dan door de 17 deelnemers gedeeld 222,20
p.p.
Nu zie je dat het bedrag voor sommigen wel wat hoog uit gaat vallen. Dus ga
je kijken waarin je kunt bezuinigen. Indien er enkele mensen zijn die geen
bezwaar hebben om te rijden, kun je overwegen het busvervoer weg te laten.
Ook de lunch zou je in eigen beheer kunnen houden. Wellicht zou je ook één
van de activiteiten kunnen laten vervallen. En zo kom je aan een beter
voorstel.

Informeer naar beschikbaarheid
Kijk of de bus, de activiteiten en het restaurant nog vrij zijn voor jullie
gezelschap. Indien je redelijk zeker bent van je planning kun je ook
overwegen om een optie te nemen. Let op! Niet alle bedrijven houden een
optie voor je beschikbaar. Ook niet alle bedrijven willen vrijgezellengroepen;
misschien door een enkele voorganger die daar aanleiding toe heeft gegeven.
Vandaar mijn eerder genoemde tip: neem geen gasten mee waar jij je hand
niet voor in het vuur durft te steken.

Maak een definitief plan
Je hebt je het vuur uit je sloffen gelopen voor dit vrijgezellenfeest. Tijd om
knopen door te hakken! Je hebt inmiddels ruim voldoende informatie om te
weten wat je uiteindelijke planning gaat worden. Neem beslissingen en maak
een definitief plan.

www.rooiesok.nl meer info: bel Bart 06-54308644 info@rooiesok.nl

Houd hierbij rekening dat niet iedereen bij zowel het dag- als avond deel
aanwezig kan of wil zijn. Er zijn mensen die door hun werk overdag geen
vrij kunnen krijgen, of doordat ze financieel niet veel ruimte hebben beslissen
om slechts 1 dagdeel mee te willen gaan. Inventariseer dus wie er op welk
moment aanwezig is. Houd hier rekening mee en je vrijgezellenfeest word
een groot succes!
Nu kun je al je externe onderdelen definitief gaan plannen.
Er zijn organisaties die een aanbetaling willen, zorg dat je de deelnemers dus
op tijd laat betalen.
Maak de deelnemerslijst definitief
Nu weet je wat alles gaat kosten, en hoeveel mensen je uiteindelijk hebt die
mee gaan, dus nu kun je iedereen om geld gaan vragen.
Tip: Laat iedereen vooraf betalen. Jij neemt al de moeite om al het werk op je
hals te halen, je hoeft toch ook niet alles voor te gaan schieten?
Onze ervaring leert, dat er onder de mensen die niet vooraf betalen, de
afvallers zitten. Vandaar dat wij je adviseren om bij de betrokken organisaties
uitsluitend het aantal deelnemers te boeken die bij jou betaald hebben.
Het is zowel voor activiteitenorganisaties, als voor horeca vaak in de
algemene voorwaarden vastgelegd dat ze personen die niet komen opdagen,
toch in rekening brengen.
Bezorg de vrijgezel een leuke dag
Nu de dag waar het allemaal om begonnen is. De vrijgezellendag moet voor
iedereen, maar zéker ook voor de vrijgezel, een leuke dag worden.
Besef dat het steeds minder vaak gebruikelijk is, de vrijgezel uit te dossen als
overrijpe aardbei, postduif of leernicht. Dit soort verkleedpartijen zijn
eigenlijk ook maar een half uurtje écht leuk, daarna is de lol eraf.
Het is best grappig om de vrijgezel af en toe wat te plagen, maar het is niet
de bedoeling de man/vrouw in kwestie de hele dag voor schut te zetten. Houd
“grapjes” ook veilig. Bergbeklimmen is levensgevaarlijk en parachutespringen
hangt erom. Maar vuurspuwen is behalve superleuk natuurlijk ook hartstikke
veilig!
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