
 

 
 
Checklist (thema)feest  
  
Voorbereidingen:   
 
Kies een geschikte datum: Wanneer je een (thema)feest geeft, wil je natuurlijk dat er 
zoveel mogelijk van de uitgenodigde gasten kunnen komen. Geef daarom ruim van tevoren 
aan wanneer jij je feest wilt geven. Zo kan men daar al vroeg rekening mee houden. Let ook 
goed op of er die datum niet al een feestdag of ander groot evenement gepland staat. 
 
 
Kies een geschikte locatie: Na het kiezen van de datum is het belangrijk dat je een goede 
locatie vindt voor het (thema)feest. Wanneer je het groot wilt aanpakken is het verstandig 
om een zaal af te huren. Vaak zit hier al een bar bij en hoef je na afloop niet de hele ruimte 
zelf schoon te maken. Houd ook rekening met een goede bereikbaarheid van de locatie en 
parkeergelegenheden voor de gasten.   
  
 
Kies eventueel een thema: Wanneer je een groot feest gaat organiseren, is het leuk om 
daar een thema aan te geven. Bij een goed thema zorgt dit ervoor dat mensen gaan 
uitkijken naar dit feest en er extra goede sfeer is tijdens het feest. Geef duidelijk aan wat het 
thema is en wat de dresscode precies is.  
  
Voorbeelden van thema’s:   

• Black and white   
• Karaoke night  
• Jaren ‘80  
• Jaren ‘20  
• Gemaskerd bal   

  
 
Decoratie: De decoratie mag uiteraard niet ontbreken. Een lege zaal zonder versieringen 
geeft geen geweldige sfeer. Plaats daarom in ieder geval ballonnen, slingers en 
kleurverlichting. Een rode loper doet het ook erg goed voor de sfeer.    
  
Voorbeeld van decoraties:   

• Rode loper   
• Slingers   
• (Helium)ballonnen   
• Garderobe   
• Kleurlampen   

  
 
Uitnodigingen: Voor je feest wil je natuurlijk dat er zoveel mogelijk gasten komen. Je kunt 
ze een Whatsapp-berichtje sturen, maar dit laat niet veel indruk achter. Je kunt ze het best 
benaderen met een fysieke uitnodiging! Een fysieke uitnodiging is veel persoonlijker en dit 
zal je gasten een stuk enthousiaster maken over je feest. Vermeld in ieder geval de datum, 
locatie en eventueel thema. Verstuur je uitnodigingen ruim op tijd! Zo hebben je gasten deze 
datum geen andere plannen.  
  



 

 
 
 
 
 
 
 
Muziek: Muziek is essentieel voor het feest. Wanneer je een klein feestje organiseert, kan 
jezelf voor de muziek zorgen. Wanneer je een groter feest wilt organiseren, is een artiest een 
optie. De DJ zorgt naast de muziek ook meteen voor gezelligheid!  
  
  
Fotograaf: Je wilt natuurlijk dat het feest onvergetelijk wordt. Dit onvergetelijke feest wil je 
daarom wel kunnen vastleggen. Om te voorkomen dat je de hele tijd foto’s maakt, is het een 
goed idee om een professionele fotograaf in te huren. Zo kan iedereen meegenieten van het 
feest en heb je later mooie foto's om terug te kijken!   
  
 
Catering :   

• Wijn 
• Champagne 
• Frisdranken  
• Bekertjes  
• Bestek  
• Bierviltjes   
• Hapjes   

 


